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1. Úvod 

Tématem mé diplomové práce je užití různých organizačních forem ve 

vyučování matematice. Toto téma je neoddělitelně spjato s cclou koncepcí 

vyučovacího procesu v matematice, a proto ho pokládám za nanejvýš aktuální 

vzhledem k bouřlivým změnám v celém systému školství i vzhledem ke změnám 

pojetí vzdělávání. Považuji proto za důležité se touto problematikou zabývat. 

Při výběru tématu diplomové práce jsem hledala oblast, která by mě už 

předem oslovila. Rozhodovala jsem se také s ohledem na obory, které jsem 

studovala. Chtěla jsem, aby to byla práce v rámci didaktiky matematiky, ale 

s důrazem na pedagogiku, což má kořeny už v období, kdy jsem si podala 

přihlášku ke studiu na pedagogickou fakultu. Chtěla jsem studovat učitelství 

matematiky. Zajímala mě obzvláště didaktika matematiky, a proto jsem si jako 

druhý obor vybrala pedagogiku, která mi měla poskytnout obecný teoretický 

základ. Toto mé zaměření mě nakonec dovedlo k tomu, že jsem jako ideální 

řešení nalezla téma, týkající se vzdělávacího procesu, jeho organizace, které je 

zároveň pedagogické a zároveň je ve vztahu k didaktice matematiky. Toto téma 

pro mě bylo zajímavé a inspirující hlavně proto, že jsem se chtěla zabývat 

konkrétními otázkami, které souvisejí jak s každodenní praxí ve škole, tak 

s hodnotami nadřazenými a pro každodenní praxi určujícími: mechanismem 

poznáváni, prioritami vzdělávání, smyslem působení učitele a jeho cíli. Přínosem 

pro mě byla také možnost soustředit se na promýšlení jednotlivých učebních 

témat, se kterými budu pracovat v budoucí praxi. 

Podněty pro zpracovávání diplomové práce mi přinesly obě povinné 

souvislé praxe, které jsem absolvovala v rámci plnění studijních povinností. 

Konala jsem je na Základní škole dr. Malíka v Chrudimi a na soukromém 

Prvním obnoveném reálném gymnáziu v Praze-Libni. Zpracování mé diplomové 

práce významně ovlivnila také pedagogicko-psychologická praxe, během níž 

jsem absolvovala hospitace na více různých školách. Důležitým impulzem pro 
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další postup prací na plnění diplomového úkolu byl můj studijní pobyt na 

Institutu pro vývoj a výzkum vyučování matematice na Univerzitě v Dortmundu, 

což je jedno z významných matematicko-didaktických center Německa. 

V teoretické části práce jsem vymezila základní pojmy, vztahující se 

k tématu mé diplomové práce. Cílem nebylo podat jejich úplný přehled a 

podrobně popsat, jak se teorií organizačních forem vyučování zabývají různí 

odborníci, ale spíše předložit jejich základní souhrn a vymezení, v jakém smyslu 

budu dané pojmy používat ve své diplomové práci. Proto jsem se v jedné 

z podkapitol více věnovala souvislostem výběru organizačních forem. Ve třetí 

kapitole jsem se soustředila na problematiku organizačních forem ve 

vyučování matematice a především na koncepci vyučovacího procesu v 

matematice, která je pro organizaci vyučování určující. Snažila jsem se o 

komplexní náhled na problematiku, protože jsem pokládala za důležité zdůraznit 

chápání vyučovacího procesu jako celku, jehož jednotlivé součásti nelze 

vytrhovat z daného kontextu. Teprve jejich harmonickým propojením může celý 

vzdělávací proces účinně a smysluplně fungovat. Zabývala jsem se proto 

různými okolnostmi vzdělávacího procesu. Konkrétně tedy především 

legislativním ukotvením a současnými reformami, východisky nejen těchto 

reforem, novým obrazem matematiky, jejím smyslem a přínosem,- novými 

pedagogickými požadavky, mechanismem poznávacího procesu žáka a 

způsobem jeho myšlení. Ve čtvrté kapitole diplomové práce, která je zaměřena 

více prakticky, jsem se pak pokusila ukázat, jakou mám představu o organizaci 

vyučování matematice a o využití různých organizačních forem v něm. Součástí 

této části práce jsou návrhy několika vyučovacích hodin. Tyto návrhy jsem 

některé v praxi sama vyzkoušela, některé byly inspirovány mými hospitacemi na 

hodinách matematiky, ostatní vycházejí z mých vlastních námětů. Slo mi o to 

sestavit scénář alespoň několika modelových vyučovacích hodin. 
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2. Organizační formy vyučování (definice pojmů) 

Pojem „organizační formy vyučování" zahrnuje způsob řízení výuky, 

uspořádání jednotlivých činností, prostoru a rolí v konkrétní vzdělávací situaci a 

rozdělení do časových úseků v rámci celku např. školního roku. Cílem je 

realizace obsahu vyučování. Spolu s vyučovacími metodami a didaktickými 

prostředky tvoří koncepci vyučovacího procesu. Výběrem a kombinací 

jednotlivých složek získává vyučování rozmanité podoby. Má podíl na utváření 

atmosféry vyučovacích hodin. 

Při zkoumání druhů organizačních forem můžeme využít několik 

hledisek. Lze rozlišit formy podle způsobu uspořádání žáků na frontální a 

skupinové, dle rolí na kooperativní a individualizované, dle prostředí na 

vyučování ve třídě, v laboratoři nebo v přirozeném prostředí, dle času na 

vyučovací hodinu, pololetí, školní rok, dle obsahu na formy v rámci jednoho 

předmětu, mezipředmětové, celoškolní. 

Skalková rozlišuje pět základních proudů: frontální vyučování, skupinové 

a kooperativní vyučování, individualizované a diferencované vyučování, 

organizační formy uplatňované při realizaci projektů a integrovaných učebních 

celků, domácí učební práce žáků. 

Maňák klasifikuje organizační formy výuky takto (1993, s. 47): 

A) Organizační formy výuky podle vztahu k osobnosti žáka 

1) Výuka individuální 
2) Výuka individualizovaná 
3) Výuka skupinová 
4) Výuka hromadná ( kolektivní) 

B) Organizační formy výuky podle charakteru výukového prostředí 

5) Výuka ve třídě 
6) Výuka v odborných učebnách a laboratořích 
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7) Výuka v dílně 
8) Výuka na školním pozemku 
9) Výuka v muzeu, v koutku tradic apod. 
10) Učebně výrobní jednotka (učební den ve výrobě) 
11) Vycházka a exkurze 
12) Domácí úlohy 

C) Organizační formy výuky podle délky trvání 

13) Vyučovací hodina (základní výuková jednotka) 
14) Zkrácená výuková jednotka (např. v nižších ročnících) 
15) Dvouhodinová výuková jednotka 
16) Vysokoškolská lekce, seminář, speciální kurzy 

2.1. Charakteristika některých forem 

Frontální vyučování 

Někdy nazýváno jako hromadné vyučování. V našem prostředí po dlouhá 

léta nejvíce využívanou organizační formou vyučování. Charakteristickými 

prvky jsou: učitel pracuje soustavně s celou skupinou žáků (třídou) podle daného 

plánu, individuální přístup k žákům je omezen jejich počtem. Rizikem je 

jednotvárnost vyučování, orientace na průměrné žáky. 

Skupinové a kooperativní vyučování 

Organizační forma založená na práci ve skupinách. Rozdělení do skupin 

může provézt učitel podle různých kritérií nebo může být náhodné. Kritériem 

rozdělení je např. obtížnost činnosti, schopnosti a tempo žáků, charakter úkolu 

(objevování, analyzování, opakování, procvičování,...) atd. Z hlediska výkonu, 

intelektuálních dovedností a schopností tak vznikají skupiny homogenní nebo 

heterogenní. Často spojováno s problémovým vyučováním, které vyžaduje 

hledání společného řešení, vyjadřování a výměnu názorů. Práce ve skupinách 

může probíhat různě. Skupiny pracují na stejném úkolu, nebo si úkol rozdělí na 

dílčí úseky a každá pak zpracovává svoji část, nebo řeší různé úkoly. 
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Individualizované a diferencované vyučování 

Motivací této organizační formy je přeplněnost nebo výrazná různorodost 

tříd. Složení třídy je heterogenní a probíhá vnitřní obsahová nebo metodická 

diferenciace, která přihlíží k individuálním možnostem a schopnostem žáků. 

Cílem je snaha umožnit každému žákovi nalézt optimální možnosti pro vlastní 

vzdělání a učení. 

Možností, jak diferencovat, je více. Rozlišuje se diferenciace 

kvantitativní, jejímž kritériem je míra výkonu, a kvalitativní, která vychází ze 

zájmů, sklonů či osobnostního zaměření. Dále pak diferenciace vnější, která se 

týká zařazení žáků do různých druhů škol nebo tříd, a vnitřní, která se 

uskutečňuje formou homogenních skupin nebo např. vytvořením pracovních 

družstev, což jsou třídní seskupení, která mohou být na každý předmět jiná. 

V souvislosti s diferenciací se vynořuje řada problémů. Ať už jde o 

problematiku studijních a nestudijních (praktických) tříd či úskalí rané 

diferenciace. S problémem se potýkají nejen odborníci, ale i široká veřejnost. 

Trendem v současné době je typ jednotné ale diferencované školy, která by měla 

přizpůsobovat styl školní práce individuálním možnostem žáka. Rovněž by měla 

usilovat o potlačení segregačních důsledků diferenciace a klást důraz na 

kvalitativní diferenciaci s cílem uspokojit zájem žáka a rozvíjet jeho speciální 

schopnosti. Eliminační funkci neprospěchu by měla snížit zaváděním různých 

podpůrných forem výuky a současně umožňovat prostupnost mezi 

diferencovanými skupinami s cílem respektovat změny v akceleraci žákova 

vývoje a změny žákova zájmu. Podstatným je též důraz na přípravu na budoucí 

profesi. Cílem je předejít příliš časné selekci a rizikům s ní spojenými. Podstatné 

nicméně je, že i mezi takto intelektově širší skupinu žáků nepatří všichni. Bylo 

by chybou, kdyby se ve jménu těchto snah popíraly výdobytky systému našeho 

školství, jimiž jsou speciální školy. Mám na mysli přemrštěně širokou integraci. 
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Myšlenkou jednotné diferencované školy se systém nemá vracet do dob 

minulých, kdy ještě žádné speciální školy neexistovaly. 

S diferenciací úzce souvisí pojem individualizace. Spočívá v přizpůsobení 

náročnosti školní práce, ale především učiva a vyučovacích postupů, 

individuálním možnostem žáka, aby vyučování bylo co nejúčinnější. 

Podmínkami úspěšné individualizace jsou důkladné poznání žáka, organizační 

schopnosti učitele, dobré materiální zabezpečení výuky (učební pomůcky, 

prostorové možnosti), učitelova pružnost, nápaditost a tvořivost. 

Individualizovat lze např. v učivu nebo ve vyučovacích postupech. Důležité je 

najít optimální vztah samoučení a sociální funkce školy. Individualizace může 

probíhat např. formou zvláštního programu pro nadanější nebo prostřednictvím 

samostatné volby domácího úkolu z nabízených možností. 

Domácí učební práce žáků 

Těmi jsou různé domácí úkoly. Charakter a kvalita domácí práce výrazně 

odráží celou koncepci vyučovacího procesu. Cílem zadávání domácích úkolů 

většinou bývá upevňování a prohlubování učiva, rozvoj dovedností. Přínosem 

ale může být také rozšiřování celkového rozhledu žáka, rozvoj jeho 

samostatnosti a tvořivosti, formování aktivity a žákových zájmů. Sledované cíle 

pak určují formu a druh domácího úkolu. Maňák rozlišuje tyto druhy domácích 

úkolů (1993, s. 50-51): 

• podle obsahu - úkoly v jednotlivých vyučovacích předmětech 
• podle vztahu k hlavním fázím vyučovacího procesu - motivační, 

osvojovací, upevňovací a opakovači, na vytváření dovedností, 
prověřovací, aplikační, apod. 

• podle funkce ve výchovně vzdělávacím procesu - didaktické, 
výchovné, pro rozvoj zájmů, schopností, samostatnosti 

• podle míry samostatnosti - návodné, reprodukční, pamětné, 
problémové, apod. 

• podle vztahu k individuu a skupině - individuální, partnerské, 
skupinové, kolektivní. 
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a tyto formy: 

• podle způsobu realizace - ústní, písemné, grafické, výtvarné, 
praktické, pracovní, apod. 

• podle použitých prostředků a pomůcek - úkoly z učebnice, 
z literatury, vyžadující práci s technickými či názornými prostředky 
podle použitých metod - pozorování, experimentování, sbírání 
předmětů či faktů,... 
podle časového hlediska - krátkodobé, dlouhodobé 
podle rozsahu záběru - monotematické, mezipředmětové, komplexní. 

2.2. Problematika vvběni organizačních forem 

2.2.1. Proč ie důležité zahvvat se výběrem a volbou vhodné organizační 

formy? 

Důvodů je více. Jedním z těch podstatných je úspěšnost vyučovacího 

procesu. Aby vyučování bylo pro žáky srozumitelné a motivující. Aby je 

inspirovalo a obohacovalo. Aby nebylo nudné a fádní, takové, které spíše odradí. 

Aby žák byl neoddělitelnou a aktivní složkou vzdělávacího procesu. Aby si 

každý žák vytvořil k matematice dobrý vztah a chápal ji jako prospěšnou pro 

svoji lepší orientaci ve světě. Aby mu také matematika poskytovala pocit 

uspokojení. 

Cíle působení nesouvisí pouze s daným vyučovacím předmětem, ale 

obecně jde v každém předmětu o výchovné působení na celou osobnost žáka. 

Tedy nejen na jeho intelektovou stránku, ale i na morální a charakterovou. A to 

je dalším závažným důvodem. Je potřeba, aby učitelé tento cíl, tuto možnost 

přispět k rozvoji osobnosti žáka jako celku, neopomíjeli. Obzvlášť v dnešní 

době, kdy se stále častěji setkáváme s novými negativními jevy, se kterými se 

společnost musí vyrovnávat. Ať se jedná o rasismus a xenofobii, problémy 

multikulturní společnosti, krizi rodiny či delikvenci mladistvých. Učitel pracuje 

s celou škálou žáků. Pochází z různých sociálních skupin, mají různou 

inteligenci, zájmy, charakter, různou výchozí situaci. Škola děti rozdělí do 

školních tříd a vytvoří tak z nich určitou sociální skupinu. Učitelé by si měli 
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všímat toho, jakým způsobem se tato skupina vyvíjí, a aktivně se podílet na jejím 

utváření tak, aby každý z žáků měl ve skupině své místo. Žáci by měli i během 

výuky, ve shodě s vývojem mimo školu, nacházet vlastní identitu - svoji lidskou 

jedinečnou hodnotu, schopnosti, nadání, zájmy, potřeby, atd. 

Povinností učitelů rovněž je odhalovat a upozorňovat na problémy, které 

mohou souviset např. s rodinnou výchovou. Takto formulován zní úkol učitelů 

téměř nadlidsky. Je proto rovněž důležité si uvědomit, že škola nemůže rodinu 

suplovat. Má být její pomocí a pro dítě dalším motorem vývoje. Dobře fungovat 

ale může jen za aktivní spoluúčasti rodičů. V poslední době se v médiích i 

v osobních příbězích setkáváme s narůstající problematičností chování žáků -

s jejich drzostí a arogancí, se kterou si řada učitelů neví rady. Bezpochyby to 

souvisí s dnešním trendem, kdy je důraz položen na vědomí vlastních práv, 

prosazení se, moc, a s mnohdy chybným výkladem termínu demokracie. 

Odborná psychologická veřejnost mluví o krizi výchovy. Někteří rodiče si 

bohužel neuvědomují riziko svého výchovného stylu a mnohdy navíc kladou 

vinu na školu. V těchto případech by škola měla postupovat naprosto 

nekompromisně, upozorňovat a informovat rodiče o problémech a poukazovat 

na jejich zodpovědnost za zdárný vývoj a výchovu dítěte. O této problematice se 

zmiňuji z toho důvodu, protože mám zkušenost, že dobře myšlená, reforma 

školy, která má za cíl, aby žák byl více v centru pozornosti (v protikladu 

k dřívějšímu obrazu žáka jako pasivního příjemce), byl tedy aktivní součástí 

vzdělávacího procesu a měl možnost ho také ovlivňovat, s sebou nese velké 

riziko zvůle ze strany žáků. Učitel musí i nadále zůstat autoritou a tím, „kdo má 

právo posledního slova". 

Další změnou ve společnosti, která výrazně ovlivňuje obsah školního 

vzdělávání, a tím i jeho formu, je informační exploze. Již dlouho nestačí, aby 

škola pouze předávala určitou sumu znalostí. Je potřeba zaměřit se na schopnost 

pracovat s informacemi a na rozvíjení intelektuálních dovedností jako je 

schopnost kritického myšlení, analýzy, dalšího sebevzdělávání atd. Objevují se 
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nové požadavky na každého jednotlivce. Nejen z hlediska profese, ale i 

soukromého života. 

2.2.2. Změny v legislativě 

Měnící se společenské poměry přiměly i zákonodárce k iniciativě 

vypracovat analýzu českého školství a připravit jeho reformu. Shrnujícím 

dokumentem je „Národní program rozvoje vzdělávání v ČR", častěji nazýván 

jako „Bílá kniha" (MŠMT, 2001). Národní program rozvoje vzdělávání v CR 

vymezuje základní strategie a doporučení pro reformu školství. V souvislosti 

s tímto došlo ke změnám ve školské legislativě. A nyní se začínají změny 

zavádět do praxe. Konkrétně jde tedy o změnu v tvorbě vzdělávacích programů 

základních škol, o změnu ve vymezování cílů a obsahů vzdělávání. Nejvyšší 

úrovní je „Státní vzdělávací program" tzv. národní kurikulum, které je 

zpracováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vymezuje 

obecné cíle vzdělávání, věcné oblasti a klíčové kompetence, kterých má být 

dosaženo. Na tento dokument navazují „Rámcové vzdělávací programy" (RVP) 

(MŠMT, 2005), které jsou rovněž zpracovány centrálně a které specifikují 

obecně závazné požadavky pro jednotlivé stupně a obory vzdělávání. Rovněž 

formulují pravidla pro tvorbu „Školních vzdělávacích programů", které jsou tím 

nejnižším stupněm. Je úkolem každé školy, aby si vytvořila vlastní program. 

Podstatnou změnou oproti dřívějším osnovám je hledání nových cílů ve 

vzdělávání. Novým pojmem se staly cílové kompetence. RVP vymezuje souhrn 

kompetencí, kterými by měl žák disponovat po absolvování určitého stupně 

vzdělávání. Co se tímto pojmem rozumí? Chápání pojmu kompetence není mezi 

odbornou veřejností jednotné. Jednou z možných definic je tato: Pojem 

kompetence zahrnuje podstatné vědomosti, dovednosti a schopnosti univerzálně 

použitelné v běžných pracovních a životních situacích" (Průcha, J., a kol., 2001, 

s. 99). Další je zmíněna např. ve Standardu základního vzdělávání, kde je 

kompetence žáka vymezena jako „způsobilost žáků demonstrovat kvalitu 
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získaného vzdělání v poznávacích i praktických situacích" (Průcha, J., a kol., 

2001, s. 104). 

2.2.3. Na co je třeba brát zřetel při výběru 

O žádné z organizačních forem, které jsou charakterizované v předchozím 

textu nelze předem říci, že je dobrá nebo špatná. Je možné je pouze nevhodně 

použít. Proto je dobré uvědomit si několik faktorů: 

• Je třeba znát žáky, se kterými budeme pracovat (jejich intelektuální 

schopnosti a možnosti, ale i počet) a volit formu podle jejich 

připravenosti a specifických potřeb. Organizační forma osvědčená 

v jedné třídě nemusí automaticky dobře fungovat v jiné. Nové 

organizační formy je potřeba zavádět promyšleně a postupně. Např. 

není vhodné začít náhle používat formu individualizovaného 

vyučování pro děti, které k tomu nedozrály a nebyly na ni 

připravované. 

• Učitel musí mít dobře promyšlené všechny aspekty dané organizační 

formy. Její výběr je proto také závislý na osobních zkušenostech i 

vzdělání učitele. 

• Ze zkušenosti učitelů a také z pedagogické literatury vyplývá, že se 

osvědčuje organizační formy kombinovat. Je dobré jejich vzájemné 

propojení. Mohou se prolínat a střídat i během jedné vyučovací 

hodiny. 

• Také charakter látky a cíl práce je určující. Např. pro opakování je 

vhodné skupinové vyučování oproti tomu k výkladu nové látky není 

jednou z nejlepších forem. 

• Důležitý vliv také mají možnosti dané školy. Např. velikost učebny, 

technická vybavenost. 
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3. Organizační formy ve vyučování matematice 

Způsob organizace vyučování závisí na obsahu a koncepci učiva, na 

pojetí, jak učit. 

3.1. Rámcovv vzdělávací program pro základní vzdělávání: 

Matematika a leií aplikace 

Změny v organizaci školního vzdělávání se samozřejmě týkají i 

matematiky. Vzdělávací oblast „Matematika a její aplikace" charakterizuje 

Rámcový vzdělávací program takto (RVP, 2005, s. 21-25): „Matematika 

v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech. 

Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak 

získávat matematickou gramotnost. Důraz je kladen na porozumění základním 

myšlenkám a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Matematika 

svým charakterem přispívá k rozvoji abstraktního a exaktního myšlení, 

logického a kritického usuzování a srozumitelné, věcné argumentaci. 

Matematické vzdělání pomáhá vnímat složitost reálného světa a porozumět mu, 

vytvářet matematické modely, vede k efektivitě při organizování vlastní práce. 

Přispívá také k rozvoji osobnostních rysů jako je důslednost, vytrvalost, 

schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost a další." 

Vymezuje tyto základní vzdělávací oblasti: „Číslo a početní operace (pro 

první stupeň) - číslo a proměnná (pro druhý stupeň)", „Závislosti, vztahy a práce 

s daty", „Geometrie v rovině a prostoru", „Nestandardní aplikační úlohy a 

problémy". V rámci okruhu „Číslo a proměnná" si žáci osvojují aritmetické 

operace, získávají a odvozují číselné údaje a seznamují se s pojmem proměnná. 

Tematický okruh „Závislosti, vztahy a práce s daty" učí žáky rozpoznávat určité 

změny a závislosti reálného světa a seznamuje je s jejich reprezentacemi. Záci se 

učí pracovat s tabulkami, diagramy a grafy. Zkoumání závislostí směřuje 
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k pochopení pojmu funkce. V tematickém okruhu „geometrie v rovině a 

prostoru" žáci znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné 

situace. Zkoumají tyto útvary a zjišťují jejich vlastnosti. Učí se porovnávat, 

odhadovat a měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah popř. povrch a objem. 

Zdokonalují svůj grafický projev. Řeší polohové a metrické úlohy a problémy, 

které vycházejí zběžných životních situací. Tematický okruh „Nestandardní 

aplikační úlohy a problémy" je do jisté míry nezávislý na znalostech a 

dovednostech školské matematiky. Vyžaduje uplatnění logického myšlení. Záci 

se učí řešit jednodušší úlohy z reálného světa. Analyzují, třídí údaje a podmínky, 

provádí náčrty a shrnutí. Řešení těchto úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní 

schopnosti logického uvažování. Úlohy tohoto typu by měly prolínat všemi 

tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. 

Sledovanými cíli jsou: osvojení základních matematických pojmů a 

vztahů, vytvoření zásoby matematických nástrojů a schopnost jejich efektivního 

využití, rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním, schopnost rozboru 

problému a plánu řešení, zpřesnění vyjadřování, schopnost srozumitelné a věcné 

argumentace, zdokonalení grafického projevu, rozvíjeni logického myšlení a 

úsudku, rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení, rozvíjení paměti, rozvíjení 

spolupráce s druhými a důvěry ve vlastní schopnosti. 
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3.1.1. Vzdělávací obsah pro 2.stupeň (RVP, 2005, s. 21-25) 

[ ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Očekávané výstupy 

• provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve 
výpočtech druhou mocninu a odmocninu 

• zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá 
kalkulátor 

• modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených 
čísel 

• užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část 
(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, 
procentem) 

• řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje 
s měřítky map a plánů 

• řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je 
větší než celek) 

• matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí 
hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním 

• formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 
• analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, 

v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

Učivo 

dělitelnost přirozených čísel - prvočíslo, číslo složené, násobek, 
dělitel, nejmenší společný násobek, nejvetší společný dělitel, kritéria 
dělitelnosti 
celá čísla - čísla navzájem opačná, číselná osa 
desetinná čísla, zlomky - rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; 
převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek 

• poměr - měřítko, úměra, trojčlenka 
procenta - procento, promile; základ, procentová část, počet procent; 
jednoduché úrokování 
mocniny a odmocniny - druhá mocnina a odmocnina 
výrazy - číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy 
s proměnnými, mnohočleny 
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rovnice - lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Očekávané výstupy 

žák 

• vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
• porovnává soubory dat 
• určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 
• vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 
• matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 

Učivo 

závislosti a data - příklady závislostí z praktického života a jejich 
vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost 
znaku, aritmetický průměr 
funkce - pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá 
úměrnost, lineární funkce 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

^ ě e k á v a n é T ý ^ 

žák 

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních 
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických 
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku 
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 
využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice 
útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh 
načrtne a sestrojí rovinné útvary 
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti 
trojúhelníků 

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové 
souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar 
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určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje 
jejich vlastnosti 
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 
načrtne a sestrojí sítě základních těles 
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného 
matematického aparátu 

Učivo 

rovinné útvary - přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, 
trojúhelník, čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné 
mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů), 
shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků) 
metrické vlastnosti v rovině - druhy úhlů, vzdálenost bodu od 
přímky, trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta 
prostorové útvary - kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační 
kužel, koule, kolmý hranol 
konstrukční úlohy - množiny všech bodů dané vlastnosti (osa 
úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice), osová souměrnost, středová 
souměrnost 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

10čekávanévýštupy| 

žák 

• užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů 
a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

* řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje 
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 

Učivo 

• číselné a logické řady 
číselné a obrázkové analogie 
logické a netradiční geometrické úlohy 
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3.2. Jaká ie realita, co ie potřeba změnit a zlepšit 

V souvislosti s otázkou reformy školy, reformy jejího obsahu i formy je 

potřeba si uvědomit, jaká je současná realita, co má reforma změnit a zlepšit. A 

je dobré se rovněž poučit z minulosti, protože školních reforem má 

československé školství za sebou již několik. 

Pro didaktiku matematiky byla významným obdobím šedesátá léta. V té 

době došlo nejen v tehdejším Československu k významné změně v postoji 

k vyučování matematice. Dosavadní způsob vyučování matematice byl ostře 

kritizován a došlo k pokusu o vybudování nové matematiky na pojmech množina 

a struktura s cílem odstranit z výuky dril a strach. U nás byli významnými 

propagátory této myšlenky především Jan Vyšín a Jaroslav Šedivý. Rozběhl se 

projekt, jehož součástí bylo připravit učitele i pomůcky na novou výuku. Poté 

byla množinová matematika plošně zaváděna do škol. První výsledky byly 

značně pozitivní. Vzrostla obliba matematiky i její výsledky. Bohužel se tento 

trend nepodařilo udržet. Po pár letech nadšení opadlo a vše se vrátilo do starých 

kolejí. Respektive množinová matematika na školách i v dalších letech zůstala, 

ale styl práce, atmosféra formalismu a učitelův stereotypní přístup byly jako 

dříve. Množiny přestaly být pro učitele výzvou, nebyly již novým neprobádaným 

územím, které je třeba objevovat, učitelé tak opět dospěli k stereotypní práci. I 

přes výsledný neúspěch je tato reforma velmi poučná. A to právě tím počátečním 

úspěšným obdobím, které ukázalo, že vyučování matematice opravdu může být 

poutavé a užitečné pro všechny žáky, že se matematiku nemusí učit jen zpaměti, 

ale hlavně, že rozhodujícím prvkem kvalitní výuky je učitel. Významným bylo 

rovněž zjištění, že je potřeba zabývat se nejen obsahem vyučování, ale i 

poznávacím procesem žáků. 

Podobnou zkušenost s neúspěšnými reformními pokusy mají němečtí 

didaktici matematiky. V 90. letech proběhla ve spolkové zemi Nordrhein-

Westfalen reforma, jejímž cílem bylo tzv. otevřené vyučování, které spočívá v 

20 



otevřenosti vůči individuálnímu způsobu učení, zájmu a sebeřídícím 

mechanismům každého žáka, otevřenosti k sociální výměně a kooperaci mezi 

dětmi, otevřenosti k utkání a vypořádání se se světem. V důsledku toho došlo ke 

změně v organizaci vyučování. Byly vytvořeny např. týdenní plány, položen 

důraz na samostatnou práci a projekty. Došlo ale pouze k formální změně. 

Učební plány a materiály zůstaly stejné. Což podporuje názor, že je nutná změna 

celé koncepce a nestačí pouze změna jedné složky vzdělávacího procesu. 

Slovo matematika vyvolává u mnoha dětí ale i dospělých negativní 

reakce. Mají s ní špatné zkušenosti. Dospělí jsou rádi, že „už to mají za sebou" a 

děti především staršího školního věku o matematice často mluví jako o něčem 

nepochopitelném, určeném pouze těm „zvláštním" spolužákům, kteří jako by žili 

v jiném světě. Matematika jim připadá jako nudná, na vzorce a „šikanování" dětí 

zaměřená věda, která v běžném životě nemá velké použití. Vypočítat si, kolik 

peněz potřebuji např. na nákup housek, přeci každý umí i bez učení se 

„strašným" vzorečkům a počítání „nechutné" Pythagorovy vety. S podobnými 

reakcemi jsem se i já osobně mnohokrát setkala při seznamování s novými lidmi, 

když jsem přiznala, že studuji matematiku. Byla to pro ně rána hned 

dvojnásobná. Nejen, že studuji ten „hnusný" obor, se kterým většina válčila, ale 

navíc jsem žena! A to je možná další známý předsudek, že matematice rozumí 

jen muži. Od každého jsem se pak snažila zjistit, jaké mají s matematikou 

zkušenosti a proč vůči ní mají takovou nelibost. A taky jsem se snažila 

matematiku obhajovat a ukázat jim trochu jiný obraz této vědy. Od většiny jsem 

slyšela, že matematice vůbec nerozuměli, nechápali, o co jde, nebavilo je učit se 

„milión" vzorečků. Když jsem se ptala na učitele, tak často zmiňovali, že byl 

hrozný, šílenec, nebo že jim to neuměl vysvětlit. Některý byl celkem fajn a 

nechal je nějak v klidu prolézt, nicméně matematiku jim stejně více nepřiblížil. 

Většina si ale na učitele stěžovala. Škoda, že jsem si vždycky nedělala 

poznámky, protože by to vydalo na malý kvalitativní výzkum. Nutno dodat, že 

se samozřejmě našli i lidé opačného názoru, které matematika bavila, kteří měli 
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schopného učitele, na kterého třeba i dnes vzpomínají. Nicméně z hlediska 

poměru byla těchto lidí menšina. Zajímavý výzkum na toto téma provedli 

Hošpesová, Kuřina a Tichá1. Položili si otázku, jaký vztah mají žáci 

k matematice. Zjistili, že na základní škole se obliba matematiky pohybuje na 

předních místech spolu s tělesnou výchovou. S přibývajícím věkem žáků ale 

obliba matematiky značně klesá. Jaký je pro to důvod? Zaprvé je důležité si 

uvědomit, proč je v prvních ročnících matematika oblíbená. Nemusí jít jen o 

důvody pro matematiku zrovna příznivé jako např. že si děti při hodině smi 

malovat. Podstatným důvodem zhoršování vztahu k matematice může být 

rostoucí náročnost obsahu. Žák postupně přestává chápat látku a omezí se na 

reprodukci. Zajímavé také je, že mnoho studentů oboru učitelství pro 1. stupeň 

ZŠ má negativní vztah k matematice (vypěstovaný i vlastními zkušenosti 

z pozice žáka), a to v důsledku často znamená, že se sami snaží matematiku 

zpestřit hrami a hledáním vztahu ke každodennímu životu, což není chyba, ale 

mnohdy to není přínosem pro matematiku, protože nejde o skutečné zaobírání se 

matematikou a „objevováním" matematiky. A pokud je žákovi prvního stupně 

základní školy odepřena možnost aktivně pronikat do matematiky a jejích 

pojmů, o to náročnější je pro něj poté matematika na druhém stupni základní 

školy, protože nemá vybudovanou kvalitní kognitivní strukturu, takže nemá na 

čem stavět. 

Současný obraz matematiky u většiny lidí by se dal také charakterizovat 

slovy Wittmanna „Obsah matematiky se jeví jako logický pevně daný systém 

pojmů, pravidel a postupů, který je rozložen do konkrétních úseků, jež 

reprezentují dané typy úloh. Látka se učí krok po kroku, po částech se cvičí 

s cílem co nejméně chybné reprodukce. Rozlišení mezi „správně" a „chybně" je 

ostré, a tak jc strach z obsahové nebo formální chyby velký. Z nedostatku 

pochopení se proto mnoho žáků omezí na vnější formu, za kterou nevidí žádný 

1 Hošpesová, A., Kuřina, F„ Tichá, M. The World of Mathematics, Emerging 
from the Child's Experience in Czech Schools. Praha: SEMT, 2001. 
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smysl." (Wittmann, E.Ch., 2003, s. 22, vlastní překlad). Tímto přístupem tak 

škola popírá základní principy, kterými je pochopení pojmů a jejich začlenění do 

kognitivní struktury, a které jsou nutné pro úspěšné zpracování nových 

poznatků. Pochopení činí předmět srozumitelnější. Propojení nového poznatku 

s kognitivní strukturou umožní jeho dlouhodobější uchování. V paměti zůstává 

struktura, která nám dovolí vybavit si detaily. Pochopení principů a pojmů 

rovněž zabezpečuje „přenos nácviku". (Bruner, J.S., 1965) 

Jak by tedy měla vypadat matematika, která bude pro žáky přínosem a 

zároveň i potěšením? 

3.3. Novy obraz matematiky - matematika iako věda modelů 

Německý matematik Devlin charakterizuje nové pojetí matematiky slovy 

„Matematika je věda modelů" (Matematik ist die Wissenschaft von den 

Mustcrn) - tzn. početních modelů, modelů těles a tvarů, modelů pohybu, 

modelů vztahů, atd. (Devlin, K., 1998, s. 3-4, vlastní překlad). Což má základ 

v přírodě a světě kolem nás (jako např. symetrie květů, oběžné dráhy planet, 

výsledky voleb, pravděpodobnost při hodu kostkou, vztahy slov v jedné větě, 

zvuk a vzory jeho zápisu v podobě not). Další německý matematik Wittmann 

k tomu dodává: „Matematické modely nemají být chápány jako něco pevně 

daného, nýbrž součástí jejich povahy je, že mohou být objevovány, vytvářeny, 

zhotovovány. Není pravdou, že by musely být nejprve pedagogicky zpracovány, 

aby mohly být pochopeny, ale právě naopak. Vlastní utkání se s danou 

strukturou umožňuje demytizování matematiky a zároveň připraví půdu pro 

momenty nadšení z objevování. Pokud má ale matematika přispět k zpřístupnění 

světa, musí přijít ke slovu i elementární matematická teorie bez bezprostředního 

vztahu k životu. Čistě matematický aspekt je neodlučitelnou součástí 

matematiky, a pokud by chyběl, bude její obraz zkreslený. Matematika není 

vědou zkušenosti jako fyzika, ale buduje vlastní teoretický svět s vlastními 

zákony. Např. počítání není empirickou skutečností, ale myšlenkovým 
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konstruktem. Pokud žáci chtějí a mají matematice rozumět, musí se sjej i 

teoretickou povahou vypořádat, musí pochopit její strukturu, a na to je nutné 

dbát již na prvním stupni. Již zde mají žáci získávat vědomí o obecnosti pojmů. 

A zkušenosti ukazují, že i čistě matematická témata mohou být pro žáky 

motivující. Jediným motivem tedy rozhodně není vztah k životu a užitečnost!" 

(Wittmann, E.Ch., 2003, s. 26-28, vlastní překlad) 

Také čeští matematici usilují o novou pozici matematiky a chtějí ukazovat 

její důležitost a oprávněnost být podstatnou součástí základního i navazujících 

vzdělávání. Chtějí překonat chápání matematiky jako struktury, kterou musí žáci 

zvládnout. Oproti tomu zdůrazňují ccsty, které k této struktuře vedly. Chtějí 

proto rozvíjet „umění vidět, umění počítat, umění konstruovat, umění 

abstrahovat a umění dokazovat". Cílem není „matematika pro všechny, ale 
matematika pro každého". A to i přesto, že sebekriticky přiznávají, že „většinu 

matematických poznatků, které škola učí, stejné převážná část populace 
nepoužije". Podstatné ale je, že matematika významně přispívá k rozvoji 

kognitivních schopností žáků, jakými je analýza, proces abstrakce, objevování a 

hodnocení souvislostí, řešení problémů, přispívá k jejich osobnostnímu zrání, 

pěstování jejich postojů, rozvíjení vyjadřování, schopnosti formulovat své 

myšlenky a k vytváření kladného vztahu k poznání reality. Charakter 

matematiky jedinečným způsobem „učí cílenému soustředění a schopnosti 

synchronizovat v jediném myšlenkovém procesu různé mentální funkce". 

(Hejný, M , Kuřina, F., 2001, s.155 - 157). Naproti tomu učitelé, kteří vyučují 

tak, že žáci matematice nerozumějí, ale přesto matematiku úspěšně absolvují, 

přispívají k názoru veřejnosti o zbytečnosti matematiky a k jejímu celkovému 

úpadku . 
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3.4. Nové pedagogické požadavky, Konstruktivismus ve 

vyučování matematice 

Nové chápání matematiky s sebou přináší také nové pedagogické 

požadavky. Jedním příkladem je konstruktivistický přístup k vyučování 

matematice, který propagují např. Hejný a Kuřina. Pro něj je charakteristické 

„aktivní vytváření části matematiky v mysli žáka". Žák musí dostat příležitost 

s učivem pracovat, snažit se mu porozumět, vytvářet si vlastní představy, 

odhalovat a budovat si vlastní poznatkovou strukturu. Podstatnou roli tedy hraje 

motivace, a to především vnitřní. Zásadní podíl má také učitel. Jeho cílem by 

mělo být probouzet žákovu motivaci. Prostředkem mu můžou být vhodné 

otázky, problémy, paradoxy. Učitel by měl podněcovat vlastní aktivitu žáků, aby 

sami formulovali problémy a vyjadřovali názory či nejasnosti. Cílem je 

nastartovat konstruktivní poznávací proces žáků. V jeho průběhu se má 

„v myslích žáků rodit s porozuměním matematika ukotvená na již zažita 

témata." (Hejný, M., Kuřina, F., 2001, s. 162) Učitel by měl žákovi ukazovat 

cestu, předkládat množství konkrétních podnětů ke zpracování, volit vhodné 

příklady, modely a reprezentace, které vystihují danou problematiku z různých 

pohledů. Měl by umožnit žákovi hledat vlastní řešení a být připraven ukázat mu 

problematické body, případně poskytnout doplňující otázky i rady. 

V konstruktivisticky pojaté výuce je tedy žák veden k autoregulaci učení. Zák se 

tak stává „aktivním aktérem svého vlastního procesu učení jak po stránce 

činnostní a motivační, tak metakognitivní." (Mareš, J., 1998, s. 173) Učitel by 

měl žákovi také odkrývat svůj vztah k matematice a tím ukazovat, že existují 

různé úhly pohledu, které souvisí s pojetím každého jednotlivce. Velký vliv má 

prostředí, ve kterém výuka probíhá. Nejen z hlediska technických parametrů, 

jakými jsou prostory školy a technické zázemí, ale hlavně z hlediska sociálního 

klimatu a celkové atmosféry vyučování. Výuka má být podnětná, podporovat 

zvídavost a umožňovat radost žňového poznávání, z objevování i pocit 

seberealizace. Konstruktivisticky vedené vyučování se vymezuje vůči strategii 
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transmisivní, která je zaměřená více na výkon než na rozvoj osobnosti žáka. 

Hlavním aktérem je učitel. Žák zastává převážně pasivní roli příjemce hotových 

znalostí, které si má zapamatovat. Charakteristickým prvkem je také 

instruktivnost. Takto pojaté vzdělávání je často příčinou formálních vědomostí. 

Nicméně i v konstruktivisticky vedené výuce je možnou součástí transmise a 

instrukce, protože ne všechno se dá vymyslet a k řešení problému jsou potřeba i 

informace. Vše se ale děje v duchu konstruktivismu. Zkušenost je taková, že 

zaci, kteří jsou zvyklí pracovat a učit se s porozuměním, umí i tyto partie, které 

jsou jim pouze hotově předloženy, promyslet a zařadit do své poznatkové 

struktury. Hejný a Kuřina formulovali tzv. desatero konstruktivismu, které 

vystihuje podstatu jejich tzv. „didaktického konstruktivismu" (2001, s. 160, 

zkráceno): 

1) Aktivita - matematika je aktivní lidská činnost, nejen výsledek 
formulovaný souborem definic, vět a důkazů. 

2) Řešení úloh - součásti matematické aktivity je hledání souvislostí, 
řešení úloh a problémů, tvorba pojmů, zobecňování tvrzení a jejich 
dokazování, tvorba matematických modelů reality. 

3) Konstrukce poznatků - poznatky vznikají v mysli poznávajícího 
člověka jako individuální konstrukty 

4) Zkušenosti - vytváření poznatků je podmíněno zkušenostmi 
poznávajícího, ve škole by pro ně mělo být dostatek prostoru. 

5) Podnětné prostředí - základem matematického vzdělávání 
v konstruktivismu je právě prostředí podněcující tvořivost, součástí 
toho je tvořivý učitel, dostatek vhodných podnětů a příznivé klima 
třídy. 

6) Interakce - proces konstrukce poznatků souvisí i s rozvojem 
sociální interakce ve třídě. 

7) Reprezentace a strukturování - součástí konstruktivistického 
vyučování jsou nejrůznější reprezentace a strukturální budování 
matematického světa, dílčí poznatky a zkušenosti jsou tříděny a 
hierarchizovány, vznikají obecnější a abstraktnější pojmy. 
Komunikace - součástí vyučování matematiky je pěstování 
různých jazyků matematiky - neverbálního či symbolického, a 
dovednosti vyjadřovat vlastní myšlenky a zároveň rozumět jazyku 
druhých. 

Vzdělávací proces - má minimálně tři hlediska: porozumění 
matematice, zvládnutí matematického řemesla a aplikace 
matematiky. 
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10) Formální poznání - konstruktivistické vyučování se vymezuje vůči 
vyučování transmisivnímu, které má charakter předávání 
informací, a vůči vyučování instruktivnímu, které předkládá hotové 
návody a postupy. Takové poznání je pseudopoznáním, je 
poznáním formálním, neboť je založeno především na reprodukci a 
paměti. 

Pedagogické přesvědčení Hejného a Kuřiny vychází i z freinetovské pedagogiky 

(Hejný, M., Kuřina, F., 2001, s. 158), kterou lze charakterizovat těmito 

obecnými principy (Skalková, J., 1995, s. 38). 

žák má právo na vlastní individualitu a proces učení 
rozličnost je obohacením pedagogické činnosti 
žák má právo učit se vlastním tempem 
učení má být radostné a vést k požitku úspěchu 
škola má odstranit selekci na základě konkurence a neúspěchu 
cílem procesuje experimentování, ne přejímání hotových výsledků 
myšlení žáků má určovat vlastní kritické zkoumání skutečnosti 
žák je iniciátorem a organizátorem vlastního procesu učení 
učení má být společně organizováno, aby za něj žáci cítili 
odpovědnost 

Hejný a Kuřina formulují cíle matematického vzdělávání takto (2001, s. 162): 

Matematika bude užitečná a smysluplná 

' Bude-li rozvíjet a pěstovat schopnost samostatného a kritického 
myšlení. 
Bude-li součástí lidské kultury, bude-li účinně pomáhat řešit i 
problémy každodenní praxe. 
Bude-li pěstovat zvidavost, klást otázky a přispívat ke kritickým 
postojům. 

' Bude-li rozvíjet potřebné pracovní návyky. Neměla by být drezúrou, 
ale tvořivou prací. 

Wittmann v souvislosti s novým obrazem matematiky formuluje tyto 

požadavky: důraz na všeobecné učební cíle (matematizace, argumentace, 

schopnost znázornění, kreativnost), důraz na objevující učení, důraz na strukturu 

s odkazem na aritmetické a geometrické modely, požadavek produktivního 

procvičování (Wittmann, E.Ch., 2003, s. 29). V duchu konstruktivismu 
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zdůrazňuje roli prekoneeptu, který je důležitý pro správnou výstavbu struktury 

matematických poznatků. Výsledkem by pak měla být její provázanost, 

trvanlivost a určitá míra autonomie. Kritizuje školní přístup, který nebere 

v úvahu rozdílné poznatky a zkušenosti žáků, přicházejících do školy, a začíná 

jakoby od nuly správně budovat matematické pojmy. Proti tomu požaduje, aby 

bylo žákům vědomě a cíleně umožňováno, jejich vlastní představy a spontánní 

pojetí mobilizovat a v interakci s ostatními žáky a učitelem dále produktivně 

rozvíjet. Podstatná je také příležitost k opravě nebo doplnění prekoneeptu 

V případě, kdy sc žák opírá o nedostatečné nebo chybné představy, které by 

mohly způsobit disharmonii a být důsledkem nepochopení. Především by ale 

hrozilo velké riziko rozvinutí formalismu. (Wittmann, E.Ch., 2003, s. 30). Seiter 

ilustruje různé prekoncepty žáků na úloze s bonbony2. Různé cesty řešení nazývá 

„vlastní produkcí" (Eigenproduktion), která je základem porozumění. Dalším 

Příkladem je úloha s diváky v kině3 (Scltcr, Ch., 1994, s. 125). Na začátku 

vyučování tedy není učitelem zprostředkované vědění, ale produkty žáků. Cílem 

vyučování musí být na tyto individuální a různé postupy a myšlení žáků navázat 

a cíleně je dále usměrňovat a rozvíjet. Vyučování má umožnit postupovat na 

další stupně, ale zároveň uchovat vztah k předchozím. Nutná je stálá vazba 

konkrétního k abstraktnímu a naopak. 

Ve stejném duchu je i Treffersův „princip postupné matematizace", 

kterou charakterizuje čtyřmi body: Nejprve látku celistvě navodit, aby měli žáci 

možnost utkat se s komplexní situací, která je přehlednější a smysluplnější. 

Průběžně začleňovat úkoly se vztahem k realitě. Umožnit žákům postupně 

vyvíjet stále efektivnější a elegantnější postupy. Úkolem učitele je podněcovat a 

orientovat. Tímto principem vystupuje proti pojetí, které nazval „postupným 

znesnadňováním" a pro které je typické: starostlivé stupňování a izolace od 

Problémů, na závěr úkoly se vztahem k realitě neboli použití matematiky 

* Viz příloha 1 
' Viz příloha 2 
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v životě, žáci si musí zapamatovat a v případě potřeby se rozpomenout na 

předem daný početní postup, učitel kontroluje a koriguje. Člověk se ale neučí 

krůček po krůčku ve stylu, v jakém mnohdy probíhá takto pojatá výuka 

(Treffers, A., 1983, 16-20). 

Wittmann formuloval související „princip aktivně-objevujícího učení". 

V tomto pojetí nespočívá hlavní úloha učitele ve zprostředkování látky, ale 

v organizaci žákovských aktivit. Žáci se mají co nejvíce sami aktivně 

vypořádávat s látkou. Důraz je kladen na jejich samostatnost. Učitel má vytvářet 

podmínky a být pomocnou silou. Jeho aktivity se ale v žádném případě 

neomezují jen na jakési řízení vyučování, ale součástí jsou samozřejme i 

obsahové příspěvky. Učitel žákům rovněž předává informace. Jejich podstatnou 

většinou by ale měly být takové, které žák principiálně nemůže objevit. 

V souvislosti s principem aktivně-objevujícího učení se často ozývají kritiky, 

týkající se pochybností o vhodnosti takto vedeného vyučování pro slabší žáky. 

Wittmann poukazuje na zjištění, že tzv. slabí žáci mají větší problém s učením, 

když mají být naučeni, než když učení vychází od nich samotných, kdy jim není 

předloženo hotové učivo. Tito žáci mají horší schopnost uchopit, zpracovat a 

začlenit učivo do poznatkové struktury než žáci ostatní, a proto je naopak právě 

pro ně tento způsob velmi přínosným. Paralelně s tímto principem Wittmann 

formuluje koncepci „produktivního procvičování", na které je rovněž položen 

velký důraz. Smysluplné je ale teprve tehdy, když mu předchází aktivně-

objevující učení, které připravilo širokou základnu umožňující porozumění 

danému problému či tématu. (Wittmann, E.Ch., 2000, s. 10-41) 

Koncepce „aktivně-objevujícího učení" a „produktivního procvičování" 

vystupuje proti koncepci tzv. malých krůčků. Ta spočívá v rozložení učiva do 

malých úseků, které jsou od sebe často izolovány. Wittmann ji charakterizuje 

v těchto bodech: Vědomosti a dovednosti, které mají být naučeny, jsou nejprve 

osvětleny na příkladech a modelových situacích a poté nacvičovány 

prostřednictvím množství malých úloh stejného typu většinou s pevně danou 
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formou. Kontrola přichází zvenčí a úlohy bývají bez vzájemného propojení nebo 

vztahu. Upevňování učiva probíhá prostřednictvím určitých sérií příkladů 

stejného typu, které jsou stupňovány podle obtížnosti. Dochází tak k izolaci 

problémů, což např. dokládá i ukázka série úloh4, které nepřekročí desítku. 

Z didaktického hlediska jsou tyto série úloh neefektivní až nevhodné. Důvodem 

je přílišná vnější kontrola. Takto získaným vědomostem chybí stabilita, která je 

nutná pro jejich použití v situacích, které nejsou „vypreparované" jako zadávané 

školní úlohy. Škodlivá je také zkušenost, kterou žák díky těmto úlohám získává. 

Nezvyká si být sám aktivní a zodpovědný za své učení, neučí se používat vlastní 

zdravý rozum, ale zvyká si přenechávat zodpovědnost učiteli a sám být jen 

v pasivní roli. Výsledkem pak je povrchní natrénování mechanismů řešeni 

daných typů úloh bez ohledu na pochopení a využití. Tato koncepce je rovněž 

zcela nevyhovující z hlediska vyšších učebních cílů, kdy nejde o konkrétní látku, 

ale o rozvoj intelektuálních schopností a dovedností, protože tyto příklady 

nenabízejí žádné problémové situace, možnost zkoušení a objevování 

zákonitostí, vztahů a struktur. Jak má pak žák mít schopnost řešit úlohy, u 

kterých není předem řečeno, jak a co se má počítat? Proti tomu v koncepci 

„produktivního procvičování" jsou jednotlivé učební oddíly uspořádány 

velkoryseji a s důrazem na propojení. Náplní upevňování a procvičování jsou 

různorodé úlohy s různou obtížností. Charakteristickým je vlastní intelektuální 

výkon žáka, který musí být aktivní, musí hledat, zkoušet, překonávat obtíže a 

nástrahy. Toto pojetí umožňuje i přirozenou diferenciaci. Každý žák může na 

dané úloze pracovat s různou hloubkou. Posiluje také vědomí vlastní 

zodpovědnosti za vlastní učení. Aktivní žákovské nasazení přispívá k mnohem 

dlouhodobějšímu efektu a úspěchu. Vytváří také celkově lepší obraz matematiky 

a jejího využití - viz předchozí kapitoly. 

4 Viz příloha 3 
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Pojem „učit" (ve smyslu vyučovat) v souladu s těmito koncepcemi 

znamená cílevědomě povzbuzovat a stimulovat. 

3.5. Jak děti mvslí a jak se učí matematiku 

3.5.1. Jak děti mvslí 

Dalším určujícím prvkem pro koncepci vzdělávacího procesu je způsob, 

jakým děti myslí a jak se učí. Němečtí matematici a didaktici Spiegcl a Selter 

zkoumali psychologii dítěte v souvislosti s učením se matematice. Své poznatky 

shrnuli do čtyř bodů: „děti jsou vynalézavé", „děti myslí rozdílně", „děti jsou 

aktivní v procesu učení se" a „s chybami se musí počítat" (Spiegel, H., Selter, 

Ch., 2003, 47-65) Při zkoumání dětských projevů a výtvorů je ovšem podstatná 

orientace pohledu. Zda se učitel zaměřuje na deficit, na chyby nebo na 

kompetence, na to, co již dítě zná a umí. Jaký obraz si dítě o matematice vytvoří 

velmi závisí na tom, jakou zkušenost s ní udělá v nízkém věku. Zkušenosti 

z raného období (předškolního i mladšího školního) jsou podstatné pro jeho 

pozdější náhled na matematiku, pro jeho kompetence a deficity. Nejlépe mu 

učitel může pomoci, pokud ho a jeho matematické myšlení bere vážně. 

Děti j sou vynalézavé 

Děti myslí jinak než (si) dospělí myslí. Mnohdy velmi kreativně a 

komplikovaně, že i dospělému chvíli trvá, než daný úsudek pochopí. Spiegel a 

Selter uvádějí hezký příklad, jak zvláštně, ale důvtipně vyřešila žákyně čtvrté 

třídy tuto úlohu: Lékárník má 1,750 kg pastilek, kterými plní sáčky po 50 

gramech. Kolik takových sáčků naplní? (Spiegel, H., Selter, Ch., 2003, s. 48) 

Řešení školačky vypadalo následovně: 

1 ,750 :50g = 2-7 = 14 

1-1 = 1 
2 - 1 0 = 2 0 

35 
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Výsledek je správně, ale myšlenková cesta žačky nemusí být na první 

pohled zřejmá, ale přesto je správná. 

Děti myslí jinak než dospělí očekávají a pokládají za smysluplné. Opět 

hezká ilustrace: Borisovo řešení úlohy s fotbalovými fanoušky. Úloha zní: na 

zápas se chystá 820 fanoušků. Mají být přepraveni autobusy s kapacitou 40 míst. 

Kolik autobusů musí jet? (Spiegel, H., Selter, Ch„ 2003, s. 49) Borisovo řešení 

zní: musí jet 20 1/2 autobusu. Kdyby následovala reakce učitele, že je to 

hloupost, že přeci nemůže jet poloviční autobus, co by to asi v Borisovi 

zanechalo? Borisův učitel, ale reagoval jinak. Chtěl, aby mu Boris výsledek 

vysvětlil. A z vysvětlení je vidět, jak byl zapsaný výsledek myšlen, že nešlo o 

nesmysl, a zároveň Boris sám sebe poopraví, protože si uvědomí formální 

nedostatek odpovědi. Jeho vysvětlení je: „pojede 20 autobusů a jedna polovina... 

tedy samozřejmě ne polovina autobusu, ale autobus z poloviny plný, takže 

vlastně ještě jeden autobus, tzn. pojede 21 autobusů." 

Děti myslí jinak, než by dospělí chtěli. Příkladem může být ne zrovna 

neobvyklá školní situace, kdy učitel trvá na svém algoritmu a žákův algoritmus 

odmítne, ba dokonce ho označí za špatný, aniž by se ho snažil pochopit. Přitom 

může jít o stejně „dobrý" algoritmus a není důvod ho neakceptovat. Jinakost se 

rozumí ve smyslu rozdílu ne deficitu. 

Děti myslí rozdílně. 

Různé děti myslí různě. Zrovna tak jako mají různý temperament nebo 

povahu. Zřetelné je to např. při postupu řešení úlohy5: V kině je 216 sedadel. 

148 sedadel je již zaplněných. Kolik zbývá ještě volných míst? Některé děti 

odečtou počet obsazených od celkového počtu, jiné dopočítají kolik míst zbývá 

5 Viz příloha 2 
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do 216, když 148 je již obsazeno, jiné přemýšlí kolik sedadel musí odečíst, aby 

jim zbyla obsazená sedadla. 

Děti myslí různě v různých situacích. Mohou odlišně počítat doma a ve 

škole. Mohou stejnou úlohu chápat různě v souvislosti s tím, jak by ji počítali 

doma nebo, jak ji (mají) počítat ve škole. 

Děti jsou aktivní v procesu učení se 

Učení je komplex. Mnohdy už si ani neuvědomujeme, kolik dílčích 

schopností musí dítě zvládnout, aby si např. umělo spočítat, kolik má kostek. 

Musí znát nejen názvy čísel a jejich pořadí, ale i správně je přiřadit ke každému 

předmětu, žádný nezapočítat dvakrát a musí také vědět, že poslední přiřazená 

číslovka označuje hledaný počet (viz příklad s Fankou a Filipem na konci této 

kapitoly). Učení se uskutečňuje vlastními silami. Učení není přejímání hotového 

vědění, ale aktivní, konstruktivní proces. Není možné ho vynutit. 1 sebelepsi a 

vypilovaná učební strategie ho nezaručí! Je možné ale zvýšit pravděpodobnost, 

že se učení uskuteční, jestliže se orientujeme na konstruktivnost lidského učeni. 

S chybami se musí počítat 

Bohužel právě v matematice se často setkáváme s opakem. Ve škole, kde 

dominuje princip izolace obtíží a metoda malých kroků, je ovšem cílem co 

nejméně chyb. Vnímání chyby učitelem i žákem souvisí s celou koncepci 

vzdělávacího procesu. Pokud učiteli jde pouze o předávání informací, potom je 

chyba signálem, že došlo ke zkratu. Žák si informaci nezapamatoval nebo 

nepochopil. Učitel na chybu reaguje jako na přestupek a může ji také potrestat. 

Pokud ale učiteli jde o poznávací proces žáka, chápe chybu jako jeho přirozenou 

součást a zkoumá, jaká je její příčina. Učitel ji vnímá jako zkušenost, ze které se 

žák může poučit, a zároveň má pro něj didaktický význam, protože může 
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„poodhalit způsob žákova myšlení i kvalitu jeho představ." (Hejný, M., Kuřina, 

F., 2001, s. 151) Příčiny chyb jsou různé: nedorozuměni, nesoustředění, 

nedbalost, nedostatek zkušenosti nebo např. i problém v komunikaci. 

3.5.2. Jak se děti učí 

Podle Bruncra zahrnuje akt učení tři procesy: získávání nové informace 

nebo zdokonalení dřívější, její transformace a hodnocení. Transformace je 

důležitá, abychom s informací uměli zacházet. Učíme se ji analyzovat a 

odhalovat. Hodnocení spočívá v uvědomění si, jak jsme s informací zacházeli. 

Tyto procesy obsahuje každý úsek učiva. Učitel by proto měl uvádět učivo 

v soulad se schopnostmi a potřebami studentů. Např. pro malé děti je lépe 

méně nových informací, ale s větším důrazem na to, jak je s nimi možné 

pracovat (transformace, hodnocení). 

Mechanismus poznávacího procesu je nahlížen z různých pohledů. Např. 

Hejný ho popisuje pěti hladinami a dvěma hladinovými přechody. Jsou jimi 

„motivace", „separované modely", „generické modely", „abstraktní poznáni", 

„krystalizace" a 2 „abstrakční zdvihy"6 (Hejný, M., 2004, s. 23-42). Prvním 

předpokladem, aby byl vůbec zahájen poznávací proces, je motivace. Motivace 

je „souhrn vnitřních a vnějších faktorů, které vzbuzují, aktivují a dodávají 

energii lidskému jednání a prožívání, a které toto jednání zaměřují, řídí a 

ovlivňují" (Průcha, J., a kol., 2001, s. 127). Motivaci učitel může navodit vhodně 

položenými otázkami nebo zajímavou diskusí např. s otevřeným 

či nejednoznačným závěrem k zamyšlení. Motivace u žáků ještě není vyhraněná 

a stálá. Děti se snadněji než dospělí nadchnou, ale daný popud nemusí mít 

velkou trvanlivost. Motivy učení budou u žáků asi vždy smíšené. Roli hraje 

touha udělat radost rodičům i učitelům, vliv mají také vrstevníci nebo zájmy 

dítěte. Další hladinou poznání jsou separované modely. Žák získal motivaci 

6 Viz příloha 4 
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objevovat a poznávat a získává prvotní zkušenosti s množstvím konkrétních 

případů, které vytvoří určitou skupinu separovaných modelů. Separované 

modely představují „reprezentanty obecného pojmu" (Hejný, M., Kuřina, F., 

2001, s. 106). Ve chvíli, kdy žák nalezne společný základ a souvislost 

jednotlivých separovaných modelů, dochází u něj k tzv. abstrakčnímu zdvihu. 

Žák si vytváří generický model. Ten mu dává vhled do celé skupiny 

separovaných modelů. Důležitou okolností je posílení motivace. Žák prožívá 

radost z objevování, což ho posiluje k dalšímu postupu. Další hladinou 

poznávacího procesu je hladina abstrakce a abstraktního poznání. Toto poznání 

je již opřeno o jazyk a symboliku. Separované i generické modely mají 

předmětný charakter, zatímco v této hladině je znalost žáka abstraktní. Na řadě 

je pak hladina krystalizace, jejíž součástí je propojování nového s již existujícími 

poznatky, a tedy jeho začleňování do poznatkové struktury. Často současně 

dochází v důsledku disharmonie, kterou může nový poznatek způsobit, k je j í 

rekonstrukci. 

Podstatnou roli poznávacího procesu hrají abstrakční zdvihy. Jde o „akty 

mentální konstrukce" (Hejný, M., Kuřina, F„ 2001, s. 113). Hejný rozlišuje dva 

typy abstrakčních zdvihů. Je jimi „zobecnění", které dává zrod generickému 

modelu, a „abstrakce" neboli oproštění od předmětných představ. Tyto akty 

nelze vynutit ani naprogramovat, jsou momentem „náhlého uzření nove -

obecnější nebo abstraktně vyšší- skutečnosti" (Hejný, M., 2004, s. 32). Existují 

nicméně faktory, které mohou působit podnětně či útlumově. Jedním 

z důležitých faktorů je intelektuální sebevědomí žáka, které ovlivňuje např. míra 

jeho strachu z chyby, trpělivost učitele nebo reakce dospělých na jeho objevy. 

Souvislost mají s tzv. intuitivním a analytickým myšlením. Intuitivní myšlení 

spočívá v bezprostředním postižení daného problému. Nelze zřetelně objasnit a 

vysledovat jeho průběh. Zakládá se na dobré znalosti předmětu a na 

informovanosti o daném problému. Oproti tomu analytické myšlení postupuje 

krok po kroku s jasným cílem a vědomím obsahu i operaci. Oba typy myšlení se 
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navzájem doplňují. Na vývoj myšlení mají vliv odhady a domněnky a také 

sebedůvěra a odvaha, protože intuitivní řešení problému nese i riziko chyby, a to 

nesebevědomý člověk nepodstoupí. 

Pokud osvojování nových pojmů není opřeno o separované a generické 

modely a není spjato s abstrakčními zdvihy, znalost je uchována pouze pamětí a 

jde tedy o formální poznatek. Žák je ochuzen o dostatek zkušeností, které mu 

umožňují porozumět poznatku a zařadit ho do své kognitivní struktury. Hejný 

mluví o chorobě formalismu. Má negativní vliv na celou osobnost žáka. Nejen 

že deformuje jeho poznávací proces, zpomaluje nebo až zastavuje rozvoj 

intelektuálních schopností (analýzy, argumentování, hierarchizování a třídění 

poznatků), ale poznamenává i žákovo sebepojetí a vnucuje mu přesvědčení, že 

není dostatečně nadán, aby byl schopen věci analyzovat, hodnotit a chápat. 

Dva příklady pro ilustraci (Hejný, M., Kuřina, F., 2001, s. 94): 

„Pětiletý Filip spočítal, že 2 jablíčka a 3 jablíčka je dohromady 5 jablíček. 

Potom chtěl zjistit, kolik je dohromady 2 bonbony a 3 bonbony. Když chtěl 

začít počítat, otcc ho přerušil a řekl mu, že není nutné počítat to, co již bylo 

spočítané. 2 + 3 = 5 , ať k počítání využijeme jablíčka, bonbony, prsty, židle 

nebo autíčka. Hoch tátovo vysvětlení pochopil, ale nadšení z této informace 

neprojevil." 

„Pětiletá Fanka ráda počítá, zejména s babičkou. Již několikrát vypočítala, 

kolik je dohromady 2 bonbony a 3 bonbony, 2 panenky a 3 panenky, 2 židle 

a 3 židle apod. Pak jí babička dala úlohu: Tady pod ubrouskem jsou dvě 

jahody a pod mou rukou jsou tři jahody. Kolik je tu dohromady jahod? 

Dívka jahody neviděla. Chvíli na ubrousek i babiččinu ruku hleděla, pak 

k ubrousku dala dva prsty levé ruky a k babiččině ruce tři prsty pravé ruky a 

prsty spočítala. Radostně zvolala: Pět. Babička ji velice pochválila. Fance 

zasvítila očka a řekla: To pokaždé bude pět. Dvě a tři dohromady je 

pokaždé pět. Objev, který dívka udělala, zasáhne velkou oblast dívčina 

matematického poznání. Urychlí další analogické objevy. Dívka již brzy 
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zjistí, že každý z výpočtů 1 + 4 ,2 + 3,4 + 1 je smysluplný, i když není 

vázán na žádné konkrétní předměty. Dívčina znalost čísla a operace dávání 

dohromady se tak dostanou na abstraktně vyšší hladinu." 

Příklady ilustrují různé způsoby budování vztahu k učení a objevování a 

ukazují, jak náročný a složitý je proces uchopování operace sčítání. U Filipa 

může reakce otce negativně ovlivnit jeho strategii učení. Hrozí mu orientace na 

přejímání hotových poznatků, rezignace na vlastní snahu a objevování. Situace 

ho připravuje o radost z objevení, o motivaci a impulz k dalšímu objevováni. 

Může v něm zanechat dojem, že učení nemůže aktivně ovlivnit a že mu tedy jen 

zbývá si věc zapamatovat. A v tuto chvíli se již začíná šířit nákaza formalismu. 

Příklad Fanky naproti tomu ukazuje, kolik radosti může takové objevování 

přinášet. Je u ní zřetelný abstrakční zdvih a příliv nové motivace. Je podpořeno 

její sebevědomí. 
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4. Použití organizačních forem v matematice 

V následující kapitole chci ukázat, jakým způsobem je možné využít 

základní typy organizačních forem, aby to bylo přínosné a vhodné a byly 

uplatněny principy vyučování, které je orientované na aktivitu žáka, na jeho 

aktivní poznávací proces. Jedná se o návrhy, které mají lépe ilustrovat využití a 

rizika jednotlivých forem. 

4.1. Příklady použití základních organizačních forem 

V této podkapitole se zabývám jednotlivými typy organizačních forem a 

předkládám konkrétní příklady, jakým způsobem je zařadit do vyučování. Jedná 

se o příklady vyučovacích hodin, které jsem sama vyzkoušela, nebo se jich 

účastnila na praxi, kterou jsem konala na základní a střední škole v rámci plnění 

svých studijních povinností. Jde o můj náhled a přesvědčení, že takto 

organizované hodiny splňují všechny požadavky smysluplného vzdělávacího 

procesu, který chápu v souvislostech, jimiž jsem se zabývala v předchozích 

kapitolách. Konkrétně je jimi např. aktivita žáka, důraz na mechanismy žákova 

poznavacího procesu, požadavek působit na celou osobnost žáka včetně rozvoje 

sociálních dovedností, atd. 

1.1. Frontální vyučování 

Tento typ organizace vyučování u nás byl, a v mnoha školách stále je, 

nejčastěji užívanou formou. Někdy výhradně jedinou. Často je kritizován pro 

Pasivní roli žáka, instruktivní přístup učitele a spojován s problémem 

formalismu. Důležité je uvědomit si, že nejde o organizační formu primárně 

spatnou a nepoužitelnou, ale že má svá rizika a úskalí. Pakliže se těmto 

nebezpečím vyhneme, patří i tato forma k vhodným a potřebným pro vyučování. 

Cudnou a nezáživnou ji mohou činit některé vyučovací metody a způsob pojetí 

učitelem. p r o frontální organizaci vyučování je charakteristická společná práce 
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učitele s celou třídou. V kritikách však zaznívá v jistém smyslu nepochopení 

tohoto pojmu. Je totiž spojován s monologickou metodou a instruktivním 

přístupem, z čehož dohromady vychází obraz pasivního znuděného žáka-

prijemce a aktivního (znuděného) učitele-předavatele. Frontálně organizované 

vyučování ale může být i dialog s žáky či organizace v kruhu, která má oproti 

tradičnímu uskupení lavic další psychologické výhody, o kterých se zmiňuji 

v následující podkapitole. 

Jak tuto formu vhodně využít 

Pokud chceme vyučovat frontálně, tedy pokud chceme pracovat s celou 

tndou společně, nabízí se nám různé varianty. Ať už z hlediska různých 

vyučovacích metod, tak z hlediska uspořádání. Podstatné je zapojit co nejvíce 

záků, udržovat jejich aktivitu a pozornost a eliminovat možnost „ztratit se 

v davu", kdy je žák přítomen pouze fyzicky. Samozřejmě tomu nelze vždy 

zabránit, protože zde nehraje roli pouze učitelův způsob práce, ale i momentální 

dispozice žáka. Pokud žák přijde do školy unavený, např. protože není vyspaný, 

Pak se jedná o zcela jiný problém. Frontální vyučování je možné ozvláštnit 
o , 

různým uspořádáním lavic, prací v kruhu např. na koberci, atd. 

Z hlediska metod je možné použít i metodu monologickou a přitom žáka 

neodsoudit k pasivitě. Např. je takovou metodou přednáška. V matematice může 

být inspirujícím prvkem historický exkurz. Např. v osmém ročníku základní 

školy v souvislosti s učivem o číselných oborech je zajímavé říci žákům něco 

více o historii matematiky, vývoji číselných soustav a obecných představ o 

matematice. Již podstata přednášky jako vyučovací metody naznačuje souvislost 
s frontálním vyučováním. Přednášející je ten aktivní prvek, mluvící k obecenstvu 

jako celku, které je převážně pasivní. Nicméně i přednášku je možné realizovat 

razným způsobem. Jak z hlediska organizace samotné přednášky, tak vzhledem 

k organizaci obecenstva, tedy školní třídy. Jádrem učitelovy práce je promyšlení 

vhodného propojení vyučovací metody a organizační formy s účelem efektivního 
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vyučovacího procesu. Pokud tedy volí metodu přednášky, musí nutně přemýšlet 

o jejich rizicích a možných opatřeních, která je eliminují. Rizikem zde je právě 

ona kritizovaná pasivita žáka. Přednáška je metodou vhodnou pro starší žáky, 

neboť vyžaduje delší schopnost soustředit se, být schopen si dělat poznámky, 

neboli odhalit a vybrat to podstatné, průběžně si zapisovat a zároveň poslouchat, 

atd. Přednáška by měla být jasně strukturovaná, se zřetelnou myšlenkovou linií. 

Učitel by se měl snažit zapojit žáky, aby nebyli jen posluchači, ale museli se také 

nějak aktivně zapojit. Možností, jak toho docílit, je více. Tou nejjednodušši je 

zapojit do výkladu různé otázky. Existují i další propracovaně:]ší. O některých 

píše Silberman (1997). Jednou z možností, jak podpořit aktivitu žáků jsou tzv. 

naslouchající týmy. Můžeme žáky rozdělit na tazatele, redaktory, grafiky, 

učitele, vědce a dramaturgy. Každý žák tak získá nějakou úlohu. Při poslouchání 

přednášce se musí soustředit už proto, aby po ní byl schopen úlohu splnit. Úlohy 

jednotlivých funkcí jsou následující: tazatelé připraví otázky k danému tématu, 

redaktoři shrnou přednášku a zapíší na tabuli základní pojmy, grafici znázorní 

problematiku graficky (např. v rámci přednášky o historii matematiky zakreslí 

diagram s číselnými obory), učitelé připraví příklady a úlohy, které budou 

ilustrovat téma a přispějí k j e h o pochopení, vědci budou bádat nad otázkami, 

které v přednášce zazní (např. proč se užívá zrovna desítková soustava nebo jak 

dokázat, že je číslo iracionální) a dramaturgové připraví soutěž „Kdo jsem?", ve 

které budou žáci hádat, jaký představují pojem, a povolené odpovědi budou ano-

ne. Na závěr hodiny se pak změní organizace ve skupinovou práci, sejdou se 

jednotlivé týmy a dají dohromady své výsledky a budou je společně prezentovat. 

Přínos hodiny 

Frontální výuka při použití vyučovací metody přednáška přispívá 
k rozvíjení schopnosti ukáznit se, soustředit se a zachytit to podstatné. Její 

P a ž i t í jako doplňku k jiným metodám a formám přispívá k různorodosti a 

Připravuje žáky na vyšší vzdělávací stupně, kde je tato metoda používána častěji. 
J e ^ ž přípravou pro život, kdy také někdy musíme soustředit svou pozornost na 
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danou situaci, zhodnotit ji a vybrat to podstatné, aniž by nám někdo učivo 

předzpracoval a umožnil s ním více manipulovat jako to umožňuje vyučování a 

dělají jiné metody a formy. Schopnost soustředit se podpoří metoda 

naslouchajících týmů, která pozornost zacílí na daný úkol a zároveň dá každému 

žákovi „jméno", rozčlení anonymní kolektiv na jednotlivce, kteří mají své 

povinnosti. Tím je položena větší zodpovědnost na každého žáka. 

4.1.2. Skupinové vyučování 

Výhod skupinového vyučování je více. Přínosné je jak z hlediska 

osobnostního rozvoje tak z hlediska sociálního učení. Žáky vede k aktivitě, 

samostatnosti, tvořivosti, zodpovědnosti za vlastní práci, zároveň rozvíjí 

schopnost spolupráce, pomoci, koordinace, komunikace, tolerance. Učiteli 

umožňuje jak diferencovat, tak integrovat. Může třídu rozdělit na skupinky 

intelektově vyrovnané a podpořit vzájemnou spolupráci a pomoc, nebo vytvořit 

skupinky intelektově homogenní a umožnit práci na úkolech náročnějších, 

respektive snadnějších přiměřeně žákovým možnostem. Tato organizační forma 

je dobře využitelná při opakování, procvičování, práci na projektech, atd. 

Aby byla práce efektivní, vyžaduje dodržování určitých pravidel. Při své 

souvislé praxi na ZŠ Dr. Malíka v Chrudimi jsem měla příležitost vidět, jak 

takové vyučování může fungovat. A též jsem si takovou hodinu zkusila 

zorganizovat. Učitel má s žáky domluvena tato pravidla: naslouchat si, 

dohodnout se, osobní maximum a hlasitost. Naslouchat si znamená brát ohled na 

všechny členy skupinky, každého nechat vyjádřit svůj názor a naslouchat mu. 

Být schopen se dohodnout, „nejít přes mrtvoly", neprosazovat jen svůj pohled, 
h ledat společný kompromis, společný postup nebo řešení. Heslo osobní 

maximum vyjadřuje apel na každého žáka, aby pracoval na sto procent, aby 

zužitkoval celý svůj potenciál. Heslo hlasitost znamená kontrolovat, zda 

skupinka nedělá větší hluk než je nutné. Mají mluvit tak nahlas, aby se vzájemně 

domluvili a zároveň nerušili ostatní skupinky. Tato pravidla žáci spoluvytvářeli a 
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tak je dobře znají. Pro lepší fungování práce mají v každé skupince zavedené dvě 

funkce: časomíru a hlasitost. Časomíra sleduje čas, který mají na práci 

stanovený, a osoba zodpovědná za hlasitost koriguje hluk. 

Průběh hodiny 

Na ZS Dr. Malíka jsem se zúčastnila hodiny, kdy učitelka s žáky 

opakovala učivo z nižšího ročníku. Využila organizační formu skupinové 

vyučování. Během hodiny bylo patrné, že žáci jsou zvyklí takto pracovat a 

hodina proto probíhala plynule a bez delších časových prodlev. Učitelka nejprve 

rozdáním různobarevných kuliček rozdělila žáky do tzv. domovských skupinek. 

Ve třídě tím vzniklo šest čtyřčlenných skupinek. Toto rozdělení nebylo zcela 

náhodné, učitelka sledovala, aby se do jedné skupinky nedostali ti nejslabší. 

Cílem bylo vytvořit vyrovnané skupinky. Nicméně bez přílišné proklamace. 

Skupinky dostaly čtyři úlohy. Každá si jc měla rozdělit tak, aby každý ze 

skupinky měl jednu úlohu. Poté se žáci znovu přesadili do nových tzv. 

expertních skupin; to jsou skupiny, kde mají všichni stejnou úlohu. V těchto 

skupinách žáci společně vyřešili zadanou úlohu a opět se vrátili do domovských 

skupinek. Dalším úkolem bylo navzájem si v každé skupince úlohy vysvětlit a 

zapsat. Poslední fází byla společná práce celé třídy, kdy se prezentovaly 

výsledky a různé souvislosti a úskalí řešení. 

Přínos hodiny 

Průběh celé hodiny se mi líbil. Některý učitel by možná namítl, že tento 
zPusob práce je pomalý, zvládne se málo úloh, je náročný 11a organizaci, udržení 

kázně a pracovní aktivity všech. Jde o úhel pohledu. O to, čeho chce učitel 

dosáhnout, jaký je jeho cíl. Mým cílem není vypočítat co nejvíce úloh, ale to, 
a b y s i žáci učivo „zpracovali", pochopili a vstřebali, což ani kvanta vyřešených 
u 'oh nezaručí. S organizací a kázní jsem také žádné problémy nezaznamenala. 
p v 

z rna souvislost s tím, jak jsou žáci zvyklí pracovat. Nejde o jednu konkrétní 
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hodinu, náhlé přerušení řady jednotvárných hodin, ale o celou koncepci výuky. 

Důležitým momentem je aktivní účast všech žáků a jejich vzájemná spolupráce. 

V organizaci jsem pozitivně hodnotila dobře zvládnutou motivační složku. 

Zapojení byli všichni žáci, každý měl svůj úkol. Nenastala situace, že by se 

některý „svezl" se skupinou. 

4.1.3. Individualizované a diferencované vyučování 

Ve vyučování často nastává chvíle, kdy učitel nemůže vyhovět potřebám 

všech žáků. Někteří žáci se ještě potřebují věnovat nějakému tématu, ale část 

jejich spolužáků se už přitom nudí. Organizační forma typu individualizovaného 

a diferencovaného vyučování je vhodná právě pro tyto situace. Učitel by je měl 

předvídat a být na ně připraven, protože v dané chvíli nebude moci pracovat 

zároveň s oběma skupinami. Organizace tohoto typu může být různá. Jednou 

z možností, kterou lze využít při opakování a procvičování, je série obtížnějších 

uloh. Učitel má pro žáky, kteří jsou toho schopni, připravené náročnější úlohy, 

které nejsou standardně určené celé třídě. Tyto úlohy mají spíše rozšiřující 

charakter a pro žáky s větším potenciálem v matematice představují další 

impulzy k promyšlení. 

Jiný přístup jsem úspěšně využila v rámci povinné praxe, kterou jsem 

konala na soukromém Prvním obnoveném reálném gymnáziu (PORG) v Praze-

Libni. V sextě jsem dokončovala tematický celek „funkce s absolutními 

hodnotami". Rozhodla jsem se zadat kratší opakovači písemnou práci, abych si 
overila, jak si studenti osvojili učivo. Většina třídy písemnou práci zvládla jen 
s několika drobnými chybami, několik jedinců ji napsalo bez chyby a jen pár 

studentů si vůbec nevědělo rady (ve většině případů byla důvodem jejich 
dhscnee). Výsledky písemné práce neodhalily závažnější problémy v pochopení 

daného tématu, ukázalo se pouze několik dílčích, často se opakujících, chyb 
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především v zápisu a vhodnosti výběru způsobu řešení. Považovala jsem 

nicméně za důležité se k těmto bodům vrátit. 

Následující hodinu jsem naplánovala takto: 

Třídu jsem rozdělila na dvě skupiny. Určila jsem jednu menší skupinku, 

kterou tvořili studenti, kteří písemnou práci zvládli bez sebemenších problémů. 

Byli čtyři. Zadala jsem jim společně samostatnou práci. Jejich úkolem bylo 

připravit si, co již vědí a znají o kvadratických funkcích, a v druhé části hodiny 

toto shrnout pro své spolužáky. K dispozici jsem jim dala různé učebnice a 

sbírky z matematiky. Tento tematický celek byl v plánu na další hodiny. Nebyl 

pro studenty něčím zcela novým, protože se s touto kapitolou již setkali v nižším 

ročníku. Zbytek třídy, tedy Ti, kteří v písemce měli nějaké chyby, i Ti, kteří ji 

měli celou špatně, pracovali se mnou. Společně jsme prošli chyby, kterých se 

dopouštěli, a ještě jednou jsme shrnuli podstatné body řešení. Pracovala jsem na 

tabuli a studenti si zapisovali do svých sešitů. Se studenty, kteří písemnou práci 

napsali velmi špatně, jsem se domluvila na dalším postupu. Doplnit si učivo, 

zpracovat zadané úlohy a pro případ obtíží jsem nabídla možnost konzultace. 

V poslední třetině hodiny pak vystoupili studenti malé skupinky s tématem „ co 

už víme o kvadratických funkcích". 

Přínos hodiny 

Měla jsem několik cílů. Za prvé jsem chtěla předejít „nudění se" studentů 

menší skupinky, protože v písemce prokázali, že s tématem nemají problémy (a 

výsledek jejich písemné práce mne nepřekvapil, u těchto studentů jsem ho 

očekávala). Důležitou byla také jejich zkušenost s rolí učitele, protože si myslím, 
ž e není špatné, když si žáci uvědomí, co to znamená zvládnout tak velkou 

l u p i n u . Za druhé jsem chtěla zjistit, co již o daném učivu vědí, aby sc 

nestávalo, že na mě pokřikují „to už známe" a tváří se znuděně. Za třetí jsem 

Považovala za nutné znovu projít a shrnout základní body tématu písemky a 
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promluvit si o některých nedorozuměních. Musím říci, že v této hodině mne 

výsledek opravdu potěšil. Mám dojem, že jsem tímto postupem vytěžila 

maximum. Zajímavé bylo sledovat, jakým způsobem pracovala malá skupinka. 

Více to vypovědělo i o jejich sociálním statutu, způsobu matematického myšlení 

nebo jinak řečeno původu a hloubce znalostí. Díky této organizaci jsem měla 

možnost zapojit všechny, pracovat na učivu i výchovně působit a umožnit 

studentům i určitou sociální zkušenost. 

4-1.4. Domácí práce 

Se zajímavým pojetím domácích úkolů jsem se setkala při spolupráci se 

ZS Dr. Malíka v Chrudimi v rámci klinického semestru. Smyslem zadávaných 

domácích úkolů zde není, jak tomu často bývá, jen prohlubování a procvičování 

nového učiva, ale také vzbuzování zájmu, podpora propojování teoretických 

Pojmů s praktickými, rozšiřování zkušeností a představ, probouzení tvořivosti 

nebo i rozvíjení spolupráce mezi žáky. 

Několik uvedených domácích úkolů dokumentuje jejich široký význam: 

1) Třída byla rozdělena do skupin. Každá skupina měla za úkol zjistit 

ceny 10 potravin. Dále měla s těmito údaji pracovat podle 

zadaných bodů (zjistit celkovou cenu, porovnat ceny, vypočítat 

průměr,...). Při řešení úkolu byla důležitá domluva a spolupráce 

mezi členy skupiny, z hlediska matematického učiva měla úloha 

význam pro utvoření představy o desetinných číslech, operacích s 

nimi a jejich použití v praxi. 

2 ) Domácí úkol byl zadán takto: vypracujte přehled, kolik času 

strávíte sledováním televize v pátek, sobotu a neděli. Výsledky 

zpracujte do tabulky a vyjádřete v procentech. Tento úkol je malým 

statistickým šetřením. Smyslem je opět propojování teorie s praxí. 

Cílem je rozvíjení kompetence kvantitativně vyjadřovat zkoumané 

45 



veličiny např. formou tabulky či procenty. Významný je také 

výchovný přínos. Dítě přesně zjistí kolik hodin ztratilo sledováním 
n 

televize a ve škole pak má i porovnání se spolužáky. 

3) Žáci měli sami vymyslet a vyřešit úkol, který se týkal kapitoly 

"Obvod a obsah kruhu". Cílem je upevnění matematické 

kompetence odhadnout a vypočítat obsah a obvod kruhu. 

Způsobem zadání je ale zároveň žákům dán velký prostor pro 

tvořivost a samostatnost. 

4) Úkolem bylo sledovat teploty během jednoho týdne, zapsat je do 

tabulky a spočítat průměrnou teplotu. Významným cílem této 

úlohy je výstavba pojmu "celé číslo". Opět je prostředkem 

praktická zkušenost.9 

5) Žáci mají zpracovat úlohu na téma "Válec v našem okolí" a použít 

při tom znalosti z kapitoly "Objemy a povrchy těles". 1 v tomto 

domácím úkolu je velký prostor pro tvořivost. Ve způsobu pojetí 

úkolu každým dítětem můžeme vysledovat míru samostatnosti, 

zaujetí i hloubku osvojení si daného učiva.10 

^ Viz příloha 5 
Viz příloha 6 
Viz příloha 7 

'O \7~ v,, , Viz příloha 8 



4.2. Organizace některých témat na ZŠ 

V druhé podkapitole předkládám několik příkladů organizace 

vyučovacích hodin, na kterých opět ilustruji použití organizačních forem, a 

zároveň se prostřednictvím komentářů snažím zachytit výhody dané organizační 

íormy, rizika jejího použití a její přínos. Zařadila jsem tři typy modelových 

hodin: opakování učiva z prvního stupně základní školy, probírání nového učiva 

v návaznosti na toto opakování a tematický celek ze sedmého ročníku. 

Opět se jedná o mé návrhy, kterými se snažím ukázat, jak je dle mého 

názoru vhodné různé organizační formy využít. Některé jsem vyzkoušela 

v praxi, jiné pouze sestavila s přihlédnutím k zatím získaným zkušenostem. Ty 

jsem získala především dvěma souvislými praxemi na základní a střední škole a 

P'"i praxi v rámci klinického semestru, úlohu sehrála i zkušenost z doučování. 

Zásadní součástí je rozbor hodiny z hlediska očekávaného přínosu. Ten 

jsem shrnula do tří oblastí kompetencí (matematických, osobnostních a 

sociálních), které stručně shrnují očekávané výsledky a zároveň dokumentují 

zaměření konkrétní hodiny a možnost globálního přístupu. Cílem nejsou jen 

matematické znalosti a dovednosti, ale kultivace celé žákovy osobnosti. 

Jmenované kompetence nejsou vyčerpávajícím seznamem, nýbrž jde o ty 

stěžejní, na které především se daná hodina soustředí. 

4-2.1. Opakování z 5. ročníku 

V šestém ročníku je hodinová dotace matematiky zpravidla pět hodin 

týdně. Na některých školách jsou součástí tzv. půlené hodiny, kdy má 

matematiku jen polovina třídy a druhá polovina má např. češtinu. V další 

vyučovací hodině se poté skupiny vymění. Výhodou je menší počet žáků ve 

skupině, a proto cílem těchto hodin je především upevňování a procvičování 

Probraného učiva. Na úvodní opakování jsou věnovány tři až čtyři týdny. 
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Opakování aritmetiky se dá rozčlenit na tato témata: čísla do milionu, 

porovnávání a uspořádání čísel, číselná osa, zaokrouhlování čísel, operace 

s přirozenými čísly a jejich vlastnosti, číselné výrazy. Časově lze počítat se 

dvěma týdny, tedy s přibližně deseti vyučovacími hodinami. 

Jedná se o zopakování učiva, tedy o připomenutí a oživení něčeho, co by 

již žák měl znát, co se naučil na prvním stupni základní školy. Proto je dobré 

nejprve zjistit, jak na tom žáci jsou, a poté se rozhodnout do jaké hloubky a 

jakou formou je potřeba se učivem zabývat. Nutné je také uvážit důležitý faktor, 

kterým je přechod žáků z prvního stupně základní školy na druhý, a s ním 

spojenou zátěž. Mnoho věcí se pro žáky mění. Již nemají převážně jednoho 

učitele, je na ně kladeno více požadavků z hlediska náročnosti učiva i 

samostatnosti, může dojít ke změnám v kolektivu např. příchodem žáků 

z vesnických škol, na kterých je pouze první stupeň. Nejde proto jen o 

opakování, ale také o sjednocení. Toto opakování je mnohdy pro učitele také 

první možností se s třídou a jednotlivými žáky seznámit. Což je další významný 

prvek, který je dobré mít na paměti. Obě strany (učitel i žáci) stojí na počátku 

společné spolupráce. A asi není třeba dále rozvádět, jak je dobré, když se první 

společné kroky vydaří. Učitel by měl mít pro žáky jasné požadavky a 

Promyšlenou koncepci. 
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4.2.1.1. Čísla do milionu 

Návrh průběhu hodiny 

Práce v kruhu (žáci sedí na koberci nebo na židlích): 

V kruhu si budeme povídat a plnit první úkoly. Kruhu využiji 

k seznámení a k zahájení společné práce. Pro usnadnění je možné použít kolíčky 

se jmény. Pokusím se s žáky navázat rozhovor otázkami typu: „Co vás napadne, 

když se řekne slovo matematika? Na co si vzpomínáte z matematiky na prvním 

stupni? Máte rádi matematiku? Proč ano, proč ne? Bojíte se matematiky? Co 

myslíte, že vás čeká? Co byste se chtěli naučit? Říkali vám o matematice na 

druhém stupni vaši kamarádi nebo sourozenci? ... ". Do debaty se snažím zapojit 

co nejvíce žáků, každému dát prostor, a tím uvolnit úvodní atmosféru. První část 

debaty je možné uzavřít tím, že každého sicc napadlo něco jiného, ale to nebrání 

tomu, abychom se dál společně učili matematiku, a že začneme tím, že si 

všechno, co již víme, nebo bychom měli vědět, společně zopakujeme. Další 

rozhovor by pak mohl pokračovat takto: ,, Začneme úplně od začátku. Když jste 

přišli do první třídy. Kdo si pamatuje, co prvního jste se v matematice učili?" 

(možné odpovědi: počítat, čísla) „Kde počítání využijete? Jaká čísla můžete 

vidět nebo najít ve svém okolí nebo jsou s vámi nějak spjata?" (datum narození, 
věk, adresa, v obchodě,...) „My jsme říkali, když nám bylo 11 nebo 12 že jsme 

desátníci. Proč myslíte?" Pokud žáci nic nevymyslí, pomůžeme jim dalším 

Příkladem. „Kolik je vašim rodičům?" (30-48) „Takže o většině z nich bychom 

mohli říci, že jsou třicátníci nebo čtyřicátníci, a proto vy jste desátníci. Toto 

označení se tak často nepoužívá, je to spíše legrace. Ale u starších lidí je běžné, 
Ze se dělí do skupin třicátníků, čtyřicátníků,... A do které skupiny patří vaši 

Prarodiče - babička a dědeček?" (šedesátníci, sedmdesátníci) „Vidíte, co 

všechno může číslo vyjadřovat? Nejen počet, ale také třeba označení domu nebo 
autobusu, kterým jezdíte do školy. " 
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Dále v kruhu zopakujeme zápis čísel. Nejprve rozdám papíry (formátu A4 

podélně přehnuté) a fixy. Dám jednomu žákovi míček, aby ho hodil nějakému 

spolužákovi. Ten, kdo ho chytne, řekne nějaké velké číslo (horní hranice pět 

milionů) a dítě, které míček hodilo, ho musí zapsat na papír. Házení opakujeme 

tolikrát, aby každé dítě mělo papír s číslem. Čísla můžu korigovat tak, že např. 

určím, že v čísle nesmí být stejné cifry, aby žáci nevymýšleli jen čísla typu 

999999. Na těchto číslech zopakujeme rozklad čísla na součet jednotek, desítek, 

stovek, tisíců... Můžeme se také zamyslet, co které číslo může vyjadřovat (cenu 

auta, počet obyvatel, vzdálenost planet, ...). 

Práce v lavicích: 

Po ukončení debaty se žáci přesunou do lavic a do sešitu si zapíšou 

nejprve číslo, které napíšu na tabuli a jeho rozklad. A potom i číslo ze svého 

papíru. 

Přínos hodiny 

Proč organizovat hodinu zrovna tímto způsobem? Jaký užitek nám to 

přinese? Není to zbytečná ztráta času? 

Nastíněná organizace je, podle mého názoru, vhodná z několika důvodů. 

Při práci v kruhu máme lépe celou skupinu na očích, umožňuje nám přímější 

kontakt s každým žákem. Nikdo není „schován" vzadu v lavici. Umožňuje nám 
lePší seznamování, protože na sebe všichni vidí. Pro učitele, který se třídou 

Pracuje poprvé, je výhodou lepší možnost určení pravidel a udržení dobré 

atmosféry. Tedy, že žáci spolupracují, nepovídají si, neposmívají se nebo jinak 

nevyrušují. Právě první známky těchto nežádoucích projevů je možné dobře 
využít pro promluvení si o pravidlech a nastínění jasných požadavků, které by 

měly, zvlášť ze začátku, být naprosto nekompromisní, skoro bych použila i výraz 

»tvrdší". Žáci si musí uvědomit hned od začátku, kdo je ve třídě autorita. Aby 
c e ] ý vzdělávací proces měl naději na úspěch, musí být jasné vymezení rolí. Při 
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rozhovoru máme první možnost sledovat, jaké žáky ve třídě máme. Je pro nás 

první informací o nové skupině, první možností udělat si obrázek o jednotlivých 

žácích. Samozřejmě s vědomím rizik prvního dojmu. 

Přehledně by se přínos navržené organizace hodiny dal rozdělit do třech 

oblastí: 

Matematické kompetence: jde o opakování již získaných kompetencí -

významové chápání pojmu číslo, propojení s reálnými situacemi 

Osobnostní kompetence: slovní projev a schopnost vyjadřování se před 

druhými 

Sociální kompetence: učení se spolupráci, poslouchat druhé, nutnost 

pravidel při vzájemné spolupráci 
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4.2.1.2. Porovnávání a uspořádání čísel 

Návrh průběhu hodiny 

Práce v kruhu: 

1 další hodinu začnu prací v kruhu. Pro ušetření času je praktické, když 

před každou hodinou matematiky přijde za učitelem služba, která donese 

potřebné pomůcky, a které také můžeme říci, jak mají třídu připravit. Tedy, že na 

začátku této konkrétní hodiny mají žáci sedět v kruhu. 

Na začátku navážu na poslední (výše popsanou) hodinu. Prvním úkolem 

bude napsat na papír (podélně přeložený formát A4) číslo. Opět ho můžu omezit 

minimální a maximální hodnotou nebo z hlediska cifer. Poté ho každý pošle 

sousedovi doprava. Ten ho na druhou stranu papíru rozepíše ve formě 

rozvinutého zápisu. Dalším úkolem bude zjistit, kdo má největší číslo. 

Porovnávat ale budeme čísla zapsaná rozvinutým zápisem. Zeptám se žáků, jak 

zjistíme, které je větší a které menší, aniž bychom řekli to celé konkrétní číslo. 

Cílem je, aby porovnávaly jednotlivé řády. Tzn. kdo má kolik milionů, kdo kolik 

statisíců,... Nakonec seřadíme všechna čísla od nejmenšího po největší. J á 

nejprve položím na podlahu (koberec) jedno číslo a dám každému žákovi papír 

formátu A5 se znaménkem rovnosti z jedné strany a nerovnosti z druhé strany 

(větší, menší). Poté budou žáci postupně přikládat svá čísla a propojovat je 

znaménky tak, aby vznikla řada od nejmenšího čísla po největší. 

Práce v lavicích: 

V další části hodiny se žáci posadí do lavic a každý samostatně vyřeší 

zadané úlohy (případně ve spolupráci se sousedem). Ti, kteří budou hotovi 

rychleji, budou mít další práci v zadní části třídy, v ideálním případě na koberci. 

Úkolem bude spočítat součty hmotnosti všech žáků třídy v gramech a výšky 
v milimetrech. Údaje budou mít žáci za úkol zjistit doma. Tato čísla se použijí 
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jako konkrétní příklady na plakát s řády. A to bude druhý úkol: nakreslit plakát 

s řády čísel: miliony, statisíce, desetitisíce... Menším písmem mohou doplnit i 

vyšší řády (miliarda, bilion,...). 

Přínos hodiny 

Cílem je aktivní zapojení všech žáků. Při práci v kruhu má každý žák své 

číslo a s ním musí pracovat. Kdybychom např. opakovali rozvinutý zápis a 

porovnávání čísel v lavicích, ochudili bychom žáky o další zkušenosti, které 

mohou získat, při vzájemné interakci se spolužáky. Práce na tabuli a v lavicích 

explicitně nevyžaduje mentální transformace u každého žáka. Vždy se najde 

někdo, kdo zadanou úlohu jen opíše. I když důvodem nemusí být jen 

nepozornost, ale třeba to, že žák nestačil třídě (neměl připravené pomůcky, 

zarazil se u poslední úlohy, atd.). Při práci v kruhu a následném pokládání čísel 

vidí učitel, kdo jak na tom je. 

Matematické kompetence: porovnávání hodnot (čísel, velikosti), 

schopnost provádět uspořádání 

Osobnostní kompetence: samostatně pracovat, soustředit se na daný 

úkol, cílevědomost 

Sociální kompetence: spolupráce, tolerance 
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4.2.1.3. Číselná osa a zaokrouhlování čísel 

Návrh průběhu hodiny 

Práce v lavicích: 

V další hodině budu nejprve pracovat s žáky v lavicích. Zvolím tedy 

tradiční uspořádání. Navážu na předchozí hodinu tím, že se zmíním o další 

možnosti, jak přehledně zapsat uspořádání čísel. Zeptám se, kdo ví, co je to 

číselná osa. Společně s žáky budu poté rýsovat. Žáci do sešitu a já na tabuli. 

Práce bude vypadat tak, že žáci budou radit, co budeme rýsovat, aby si 

uvědomili, jakým způsobem je číselná osa konstruovaná (počátek, jednotková 

úsečka). Zeptám se, kdo má doma nějaký model číselné osy. Nejprve to nijak 

neupřesním (teploměr, krejčovský nebo stavařský metr). Jen případně doplním 

(odměrka na vodu). Zeptám se v jakých předmětech nebo oborech má číselná 

osa využití (fyzika, dějepis). Pak si znázorníme část číselné osy, na které není 

počátek, aby si žáci uvědomili i tuto možnost. Jako příklad použiji teploměr 

tělesné teploty. Někdo ze třídy si může změřit teplotu a všichni si ji zakreslí. 

Jako poslední příklad dám za úkol zakreslit číselnou osu, na kterou vyznačí roky 

1990 - 2010. A úkolem bude zaznamenat rok narození, rok, kdy šel žák do 

školy, rok, ve kterém by měl ukončit povinnou školní docházku, rok narození 

mladšího sourozence nebo jiný osobně významný rok (poprvé u moře, na 

nějakém táboře, na horách,...). Jako domácí úkol zadám nakreslit na čtvrtku 

časovou přímku (0-24 hodin) a zaznamenat jeden den týdne (případně celý 

týden) - vstávání, školu, jídlo, odpolední program - zájmové kroužky, čas 

s kamarády, četba, sledování televize, povídání si s rodiči,... Ztvárnění bude 

záležet na každém žákovi (můžou např. ilustrovat obrázky). Zadání úkolu každý 

žák dostane na papíru. Úkol odevzdají příští hodinu (v případě, že ji mají hned 

následující den, odevzdají ho až tu další, aby měli možnost alespoň jeden den si 

zaznamenávat, jakým činnostem se věnují). 
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Práce v kruhu: 

Ve zbytku hodiny se ještě budu věnovat zaokrouhlování čísel. S žáky si 

budu povídat v kruhu na koberci. Zeptám se, kdo ví, co je zaokrouhlování, proč 

ho provádíme a jak. Ukážeme si, jak zaokrouhlovat na desítky, stovky, tisíce,... 

Využiji čísel, které žáci vytvořili při hodině na téma čísla do milionu. Každému 

jedno rozdám. Poté každé dítě řekne, jak zaokrouhlí své číslo na daný řád. Na 

závěr napíšu na tabuli stručný zápis o zaokrouhlování. 

Přínos hodiny 

Organizační forma frontální výuky je důležitá z hlediska trénování 

schopnosti soustředit se, zaměřit se na daný úkol, ukáznit se. Uspořádání 

v lavicích, které vyzdvihuje dominantní roli učitele, stejnou úlohu jednotlivých 

žáků, a které zároveň umocňuje určitou formálnost vyučování, přispívá 

k formování žákova pojetí procesu vzdělávání jako možnosti přiblížení se a 

postupného začlenění do společnosti dospělých a spoluúčasti na budování 

budoucnosti (Už si jenom „nehrajeme", ale cílevědomě pracujeme.). 

Příklady, úlohy a učební materiál volím tak, aby byl pro žáky zajímavý, 

ne pouze účelový. Nedílnou součástí je dialog o dané problematice, opět přijdou 

na řadu žákovské představy a zkušenosti. 

Domácí úkol má kromě přínosu z hlediska matematiky (upevňování 

pojmu) i výchovnou hodnotu. Znázornění trávení volného času může být pro 

mnoho žáků překvapující. Úkol je možné dále využít a vypracovat určitou 

statistiku, což může být dalším využitím v matematice. Nebo použít na hodině 

některého z tzv. výchovných předmětů (občanská výchova, rodinná výchova), a 

tím přispět k propojování mezi předměty a spolupráci s dalšími učiteli. Nicméně 

i učitel matematiky si může o trávení volného času s žáky popovídat. Téma 

rozhovoru sice nespadá do učebního plánu matematiky, ale i tak může být 

přínosem. Jeho význam (a obecně význam rozhovoru) spočívá v utváření a 
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prohlubování vztahu učitele a žáků. Na vzájemném vztahu učitele a žáků je 

postaven vzdělávací proces. Vztah je jedním z výrazných determinant úspěchu 

vzdělávacího procesu. 

V druhé části hodiny budu pracovat v kruhu. Výhodou je změna, která 

umožní prodloužit či znovu zlepšit schopnost koncentrace žáků. Metody práce 

navíc vyžadují aktivitu každého, což by se v lavicích na konci hodiny nemuselo 

podařit. 

Matematické kompetence: porovnání čísel jako velikosti (průprava 

k rozšiřování na další číselné obory), zaokrouhlování čísel 

Osobnostní kompetence: schopnost ukáznit se, soustředit se, rozvoj 

tvořivosti 

Sociální kompetence: spolupráce, komunikace 
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4.2.1.4. Operace s přirozenými čísly - sčítání a odčítání 

Algoritmy pro sčítání a odčítání přirozených čísel jsou dobrým prostředím 

k tomu, abychom si ověřili, zda jsou naši žáci schopni pracovat samostatně a 

zda jsou schopni spolupráce, protože sčítání a odčítání by jim nemělo dělat větší 

problémy. 

Návrh průběhu hodiny 

Práce ve skupinách: 

Budu pracovat ve skupinách. Bude to první příležitost seznámit žáky 

s touto organizační formou a ujasnit si s nimi pravidla. Rozdělím třídu do 

skupinek po 4. Každá skupinka bude sedět u tzv. ostrůvku, dvou lavic sražených 

k sobě. Skupinky vytvořím tak, aby v každé byl alespoň jeden dobrý žák. Tzn. 

budou heterogenní z hlediska inteligence a matematické zručnosti. Každá 

skupinka dostane úlohy na papíru, které společně vypracuje. Každý žák může 

počítat sám do sešitu, ale v případě, že některý neví, ostatní mu pomůžou. Cílem 

je, aby všichni ze skupinky rozuměli všem úlohám. Na tabuli pak vyřešíme 

úlohy, které činily více problémů a zopakujeme základní terminologii. Tedy 

pojmy sčítat, sčítanec, součet, odčítat, menšenec, menšitel, rozdíl a zmíníme též 

vlastnosti daných operací. 

Ukázka úloh: 

Následující úlohy jsou ukázkou, jaké typy úloh by bylo vhodné použít při 

vyučování. Nejsou konkrétním zadáním použitelným v jedné vyučovací hodině. 

Při práci není dovoleno používat kalkulačku. 

1) Letecká linka z Prahy do Frankfurtu je dlouhá 410 km. Z Frankfurtu do New 

Yorku je to 6 196 km. Jak dlouhá je trasa letu z Prahy přes Frankfurt do New 

Yorku? (Šarounová, A., a kol., 1998, s. 18) 
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2) Na začátku roku žilo ve městě 40 923 obyvatel. Během roku se narodilo 239 

dětí. Zemřelo 386 obyvatel. Přistěhovalo se 6452 lidí a odstěhovalo 5876. 

Kolik obyvatel má město na konci roku? 

3) Honzovi je 11 let, jeho tatínek je o 26 let starší. Kolik let je tatínkovi? 

(Šarounová, A., a kol., 1998, s. 18) 

4) Do jedné školy chodí 362 chlapců. Děvčat je v této škole o 89 víc než 

chlapců. Kolik žáků navštěvuje školu? 

5) Kolik minut jede vlak z Prahy-Smíchova do Rudné? A kolik minut trvá jízda 

z Rudné do Loděnice? (Odvárko, O., Kadleček, J., 1999, s. 18) 

f r a h á * S m i c h o v * B e r o u n ( p ř e s R u d n o u u P r a h y ) 

! o 

! 0 
: o 
i 1 
i 1 
; t 
< t 
11 

2 
3 
4 
4 

*l*lo vlaku 

omtijfrntjiiitfy 
Praha. Smíchov 
Praha. Hlubočepy 
Praha, Holý ně 
Praha. Řeporyja 
íbuzany 
Rudná u Prahy 
Rudni u Prahy 
Nutíce 
Nu tk * m l . 
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i Vrai u Berouna 
. Beroun, Zivodt 
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ptíJ. 
odj, 

19930 

4.55 
5.05 
5.07 
5.14 
5.19 
5.26 
5,25 

19930 '19500 
f 

v I 

5,05 
5.07 
5 14 
5.14 
5.26 
5 29 

5 56 
6 0 1 
6.OS 
8.11 
6.14 
6.19 
«.21 
S.26 
6.29 
6.36 
€.42 
6.4» 
6.51 

1990? 

7,2* 
7.M 
7.36 
7 . « 
7.47 
7.53 
7.54 
3.03 
a os 
a 12 
8 20 
a 26 
a.29 

19904 19906 

10 22 
10 28 
10.33 
10 39 
10.43 
10.49 
10.52 
t0,57 
11.00 
11 06 
11.14 
11.20 

11.23 

19908 

12.10 

12.22 
12 ,28 
12.32 
12.37 
12.45 
12.52 
12.54 
13 03 
13.11 
13 
13 21 

13 27 
13 33 
13 39 
13 45 
13.49 
13 55 
1356 
14 02 
14.05 
14.12 
14 19 
14.26 
14,29 

199T0 

is.08 ! 
15.14 i 
15.20 j 
15.27 
15,31 ! 
15.37 j 
15.W ; 
15.41 
15,47 ' 
15.53 • 
16 .00 ; 
1$ 07 ; 
16.09 i 

6) Porovnej a vysvětli, jak počítali jiní žáci! 

Úlohu 410 + 267 počítali žáci nahlas. Adéla počítala „610, 670, 677", 

Emil počítal „417, 477, 677", Klára počítala „667, 677" a Martina 

počítala „277, 677". Vysvětli jejich myšlenkový postup! 

- 943 - 678: Nina „343, 273, 265", Šimon „22, 222, 265" 

805 - 7 9 6 : Oskar „105, 15, 9", Kryštof „5+4=9" 

(Wittmann, E.Ch., Mtiller, G.N., a kol., 2005, s. 8) 
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7) Počítej výhodně (po sloupcích) 

528 + 80 183+ 177 804 - 2 0 3 

528 + 78 555 + 373 800 - 2 0 3 

6 7 0 + 126 180+ 180 804 - 2 0 5 

6 6 6 + 126 550 + 380 798 - 2 0 3 

270 + 230 119+ 127 804 - 213 

273 + 227 123+ 123 

8) Doplňte a určete x: (Novotná, J., Kubínová, M., 1996, s. 11) 

9) Doplňte do okének některý ze znaků +, ,=,<,> nebo číslo tak, aby platilo: 

a) 56 + 12 • 55 + 13 b) 49 + 16 • 16 + 49 
c) 38 + 17 • 38 + 18 d) 73 + 15 = 16 + • 
e) (18 4- 23) + 19 • 18 + (23 + 19) f) (57 + 12) - 9 • 57 + (12 - 9) 
g) (69 - 13) + 5 • 69 - (13 + 5) h) (69 - 13) + 5 = 69 - ( 1 3 0 5 ) 
i) (24 — 16) O 14 = 8 + 14 j) ( 4 5 - 1 7 ) - 6 • 45 - (17 - 6) 
k) (72 - 35) - • =72 - (35 + 11) I) (72 - 35) + 11 • 72 - (35 + 11) 

(Novotná, J., Kubínová, M., 1996, s. 13) 
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10) Doplňte chybějící číslice: 

a ) G8. 
. . 3 

b ) 5 . . 8 
3 2 9 . 
. 009 

c) 6 . . 3 
2 1 . 
C> 24 

d) . . 3 e) . 7 8 . 
079 G 9 . 4 
98 . 10 .90 

f) 3 .26 
. 3G5 
4.3 

8 63 . . 028 

(Šarounová, A., a kol., 1998, s. 19) 

11) Zapište správně pod sebe a sečtěte písemně: 

e ) 3 2 3 6 7 2 4 + 2 198 + 3 1 7 
f ) 31G + 4 5 2 1 -i- 3 9 + 4 2 8 0 3 

g) 313 + 0 244 + 2 8 0 6 + 6 3 7 
h ) 3 3 2 2 4 0 9 + 1 0 9 9 0 + 6 0 9 

(Šarounová, A., a kol., 1998, s. 19) 

12) Doplňte magický čtverec tak, aby součty ve všech řádcích, sloupcích a na 

obou úhlopříčkách byly rovny zadanému číslu: 

a) součet 15, b) součet 34, c) součet 65. 

8 1 16 13 

_ 
5 

2 6 12 

4 14 

1 22 19 

6 13 15 20 

8 12 10 18 

7 25 5 

(Novotná, J., Kubínová, M., 1996, s. 10) 
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13) Je dána tabulka čísel: 

a) Vyberte v ní všechny trojice čísel, 
jejichž součet je roven 100. 

b) Zjistěte, zda se v tabulce vyskytuje nějaká čtveřice čísel, 
jejichž součet je roven 100. 
Pokud ano, určete všechny takové čtveřice. 

(Novotná, J., Kubínová, M., 1996, s. 11) 

Přínos hodiny 

Práce ve skupinách má podpořit schopnost spolupráce, tolerance. Přispívá 

k rozvíjení komunikačních dovedností. Potlačuje segregaci těch žáků, kteří se 

neumí prosadit nebo těch, kteří jsou pomalejší, a pomáhá jim začlenit se. U žáků, 

kteří mají problémy s vyjadřováním a vystupováním před větší skupinou, je tato 

forma vhodnou alternativou a tréninkem v komunikaci a prosazení se. 

Význam úloh: 

Cílem je nejen zopakovat mechanismy sčítání a odčítání, ale také zjistit 

úroveň abstrakce, množství představ a schopnost manipulace. Zároveň úlohy 

můžou obohatit zkušenosti, doplnit představy a přispět k další krystalizaci 

pojmů. 

1.-5. úloha: Představují typ slovního zadání. Úlohy zjišťují schopnost 

práce s textem, schopnost z textu vybrat to podstatné, najít jádro problému, a 

schopnost aplikovat znalosti a početní dovednosti v konkrétní situaci. Pátá úloha 

vyžaduje např. orientaci v jízdním řádu, tzn. podporuje rozvoj praktické 

dovednosti, která je využitelná v každodenním životě. 

6. úloha: Poukazuje na různé cesty k jednomu cíli, rozšiřuje zkušenost 

žáků o postupy jiných, může přispět k zdokonalení chápání operací sčítání a 

16 28 20 

35 64 30 

54 15 18 
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odčítání. 

7. úloha: Je příkladem produktivního procvičování (viz teorie Wittmanna 

v kapitole „Nové pedagogické požadavky"), jehož cílem není jen vypočítat 

desítky úloh. Důraz klade na mentální manipulaci, objevování zákonitostí a 

vztahů, možnost vlastní kontroly, hledání nejefektivnějšího způsobu, atd. 

8.-9. úloha: Propojují operace sčítání a odčítání a zároveň předpřipravuji 

půdu pro pojem neznámá. Jako předchozí úloha přispívají k objevování 

zákonitostí těchto operací. 

10.-11. úloha: Soustředí se na dovednost písemného sčítání. Podporují 

rozvíjení schopnosti přesné práce. 

12.-13. úloha: Typem, který má podněcovat ke zkoumání, zkoušení a 

objevování. Mají podporovat vědomí, že ve škole nejde jen o předem dané a 

známé postupy, ale také o hledání. Úloha může přinášet radost z objevení a 

posilovat sebevědomí. 

• Matematické kompetence: početní operace sčítání a odčítání, využití 

v reálných situacích 

• Osobnostní kompetence: samostatnost, ochota pomoci, rozvoj empatie 

• Sociální kompetence: spolupráce, pomoc druhému, tolerance, 

uvědomění si rozdílů, komunikace 

62 



4.2.2. Desetinná čísla 

Desetinná čísla nejsou pro žáky šestého ročníku zcela novým pojmem. 

Jejich znalost ale je zatím spíše povrchní. Znají jen některé řády (desetiny a 

setiny) a neumí řešit početní operace s desetinnými čísly. 

Návrh průběhu hodiny 

Práce v kruhu: 

První hodinu s touto tematikou začnu dialogem v kruhu na téma měření. 

Nejprve dám každému žákovi pastelku a pravítko. Pastelky budou mít různé 

délky. Úkolem žáků bude změřit, jakou délku má jejich pastelka. Nechám je, aby 

každý řekl, jakou naměřil délku, případně ji každý napíše na papír. S reakcemi 

žáků budu dále pracovat. Chci, aby délky co nejvíce upřesnili nebo vysvětlili, co 

znamená jejich vyjádření, v případě, že by použili desetinné číslo. Cílem je 

dospět k vysvětlení, co znamená např. 9,8. Že jde o dělení na stejné dílky. 

Pracovat budu nejdříve s vyššími řády. Deset jednotek je jedna desítka, deset 

desítek je jedna stovka, deset stovek je atd. a zároveň jedna jednotka se dá 

rozdělit na deset dílků např. 1 cm je 10 mm. Jedna jednotka má tedy deset 

desetin, sto setin, tisíc tisícin; deset setin je jedna desetina, atd. Tyto souvislosti 

se pokusím objevit a vyslovit spolu s žáky. Řekneme si o zápisu, o novém 

matematickém znaku desetinné čárce. Dále využiji převodů jednotek. Zeptám se 

např. kolik měří pastelka v centimetrech, když v milimetrech je její délka 98 

mm. Měří tedy devět centimetrů a k tomu 8 mm a zapíšeme ji s pomocí 

desetinné čárky jako 9,8 cm. Každý žák by dále měl říci, jakou má výšku (což by 

měli za úkol zjistit doma). A jejich výšku vyjádříme v m a v cm případně mm. 

Porovnáme jejich výšky v metrech a zakreslíme je na plakát s měřítkem 

v metrech. Tím se dostaneme ke znázornění a zápisu desetinných čísel. 
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Práce v lavicích: 

V lavicích si žáci do sešitu napíšou zápis z tabule obsahující příklad čísel, 

která nazýváme desetinná, jejich čtení, určení kolik desetinných míst obsahuje, 

atd. Na tabuli pak s žáky vyřeším několik úloh. Pokračovat budeme prací ve 

dvojicích v lavici. Žáci budou řešit zadané úlohy. Ta dvojice, která bude hotova 

s prací, dostane další úkol v zadní části třídy. Úkolem bude dokreslit plakát 

s řády - jednotky, desetiny, setiny, tisíciny. Je možná i jiná diferenciace. Ti 

rychlejší, kteří nemají s učivem problém, dostanou další záludnější úlohy, a ti 

pomalejší budou po ukončení práce dokreslovat plakát. Důvodem je fakt, aby 

nebyli „odměňováni" jen ti rychlí, ale jinou práci získali i žáci, kteří postupují 

pomaleji, a měli tak možnost dobře se realizovat i jinak. U tvoření plakátu 

mohou uplatnit i jiné než matematické schopnosti např. výtvarný talent atd. 

Seminární práce: 

Při probírání této kapitoly poprvé zadám seminární práci na téma: Staré 

jednotky (palce, lokty, ....). Určím skupinu, která bude mít za úkol zpracovat 

toto téma. Bude to první pokus nechat žáky zpracovat nějaké téma formou 

seminární práce. Samozřejmě doporučím literaturu a budu při zpracovávání 

pomáhat. Příprava může částečně probíhat ve škole v rámci diferenciace třídy. 

V případě potřeby rozdělím třídu na skupinu, která ještě potřebuje čas na novou 

látku, a další skupinu, která bude pracovat na tomto úkolu. Společně s nimi 

připravím postup zpracování a rozvrhnu úkoly. 

Přínos hodiny 

Při probírání nového tématu se snažím využít, co již děti vědí, jaké mají 

zkušenosti a představy, a na to navázat. Základem je opět aktivita žáků, která je 

přínosná nejen z hlediska poznávacího procesu žáka, ale také z hlediska 

osobnostního vývoje a sociálního učení. Kladu důraz na zapojení všech žáků. 

Aby se každý podle svých možností snažil s učivem pracovat a uchopit ho. 
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Výsledkem pak je lepší motívovanost k učení a samozřejmě také lepší výsledky. 

Příklady z učebnice jsou dobré pro zlepšování schopnosti práce s textem a 

psanými instrukcemi a také samostatnosti. Práce ve dvojicích je vhodná pro 

posilování spolupráce, vidění problému očima druhého (nejde mu to jako mě, 

vnímá stejnou věc jinak). Možnost vzájemného vysvětlování přispívá 

k upevňování a ujasňovaní pojmů. 

Seminární práce je další možností, jak rozvíjet samostatnost, 

cílevědomost, zodpovědnost, schopnost spolupráce, atd. Může působit 

motivačně, vtáhnout žáka do problematiky, oslovit ho, umožnit mu se tvořivě 

projevit, mít úspěch. Zároveň je další zkušeností i samo zpracovávání. V šesté 

třídě jde o první pokusy. Tomu musí být přizpůsobeno i zadání a pomoc. Prostě 

jde o počátek, kdy se dítě učí jisté dovednosti. A i tato dovednost se musí 

trénovat. Prezentace seminární práce je obohacením i pro další spolužáky. 

Matematické kompetence: porovnávání desetinných čísel 

Osobnostní kompetence: sebehodnocení, samostatnost, cílevědomost 

Sociální kompetence: spolupráce, komunikace, tolerance 
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4.2.3. Z lomky 

Během povinné praxe na základní škole i při různých jiných příležitostech 

jako bylo např. doučování jsem se víckrát setkala s chybným nebo 

nedostatečným pochopením pojmu „zlomek". Udivilo mě to i proto, že se jedná 

o pojem, který v běžném životě hojně používáme. Skutečnost je nicméně taková, 

že bohužel často pouze v rámci již daných spojení (1/2 chleba, čtvrt kilo masa, 

třetinku koly) a tedy bez hlubší znalosti a schopnosti manipulace. Hlavní příčinu 

spatřuji ve formalismu při učení této kapitole a nedostatku separovaných 

modelů. Proto jsem si tuto kapitolu vybrala pro poslední ukázku toho, jak si 

organizaci vyučování představuji já osobně. 

Průběh hodiny 

Práce v kruhu: 

Při první hodině, ve které jsou opět tématem zlomky, zvolím nejprve 

motivační rozhovor, pro který je vhodný kruh. Žáci si mohou sednout do kruhu 

na koberec, nebo vytvořit kruh z židlí. Možností je ale také uspořádat lavice do 

tzv. podkovy, potom mohou žáci sedět v lavicích a všichni na sebe vidí. 

Uspořádání závisí na možnostech učebny, jejím vybavení či počtu žáků. Při 

rozhovoru chci zjistit, jaké mají žáci o zlomcích představy, co o nich vědí. 

Zeptám se, kde se s nimi setkali (doma - „ať koupí půlku chleba", hokejový 

zápas 3/3, desetina litru). Jestli vědí, co vyjadřují,.. . Otázky poté formuluji 

konkrétněji, abychom dospěli k jádru pojmu, že jde o rozdělování, dělení, část. 

Žáci budou řešit úlohy typu: Pepa rozkrájel koláč na 4 stejné díly. Jak byste 

nazvali jeden díl z koláče, který ukrojil Pepa? Kolik čtvrtin tvoří jeden koláč? A 

co kdyby chtěl koláč rozdělit mezi více chlapců? Pro 6 nebo 8? A co pro 3? 

Jakou část by dostal každý chlapec? Dám žákům prostor, aby o věci přemýšleli a 

dávali návrhy. Podle jejich reakcí zvolím další postup. 
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Práce ve skupinách nebo ve dvojicích v lavici : 

Jednou z možných variant je utvořit skupiny. Přínosné je to tehdy, když 

při úvodním rozhovoru zjistím, že mají dost různorodých nápadů a představ a je 

tedy na čem stavět. Skupinky vytvořím asi po šesti, aby jich ve třídě nebylo více 

než pět. Zadám problémové úlohy, u kterých není jen jeden správný postup, a 

nechám každou skupinku, ať se s tím vypořádá po svém. V závěrečné části 

hodiny bude každá skupinka prezentovat své výsledky a dospějeme ke 

společným závěrům. Soustředím se na množství konkrétních případů. 

Pokud žáci nemají dostatek zkušeností a nápadů, pracovala bych společně 

se všemi. Některé úlohy by řešili ve dvojicích v lavici a ostatní společně se mnou 

na tabuli a do sešitů. Na závěr ujasním pojmy. Zapíšeme si, co jsou to zlomky, 

jak se zapisují, atd. 

Přínos hodiny 

Při rozhovoru mi jde o zmapování prekonceptů žáků. Abych zjistila, na co 

mám navázat a kde něco poopravit. Pro žáky je také přínosné poslouchat, jaké 

představy mají spolužáci, protože tím zároveň doplňují vlastní představy a jejich 

pojetí dále krystalizuje. Nápady jednotlivých žáků mohou zároveň vyvolávat 

jiné, popřípadě přispějí k poopravení chybné představy či úsudku. 

• Matematické kompetence: kvantitativní vyjádření vztahu celek-část 

prostřednictvím zlomku 

• Osobnostní kompetence: schopnost prosadit se, realizovat se, zapojit se, 

aktivně spolupracovat a uvažovat 

• Sociální kompetence: spolupráce, komunikace 
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5. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala organizačními formami 

v souvislosti s vyučováním matematice. Mým cílem ale nebylo postihnout pouze 

problematiku organizačních forem. Pokusila jsem se na celou problematiku 

podívat komplexně. Jsem přesvědčena, jak jsem již uvedla v úvodu práce, že 

není možné jednotlivé složky vzdělávacího procesu chápat odděleně. Naopak je 

důležité být si vědom jejich vzájemné provázanosti. V této souvislosti jsem se 

proto snažila vyzdvihnout dvě věci. 

Zaprvé, že je potřeba kvalitně promýšlet a sestavovat vyučování 

vzhledem k celé koncepci vyučovacího procesu a s vědomím všech souvislostí, 

jakými jsou např. mechanismus žákova poznávání, způsob jeho myšlení, 

charakteristiky cílové skupiny, ať z hlediska jednotlivců, či skupiny jako 

sociálního útvaru, atd. A to klade nároky na vzdělání učitelů. Didaktika 

matematiky nabízí jako věda různé přístupy k vyučování ma temat i ce , a t ím i ke 
vzdě lávání uči telů ma temat iky . M n o h o lidí na o d p o v ě d n ý c h místech si ale 

bohužel neuvědomuje váhu a důležitost didaktiky matematiky. Přitom kvalitní 

př íprava , rea l izace a vyhodnocen í p o j m o t v o r n é h o procesu a j e h o obrovský vliv 

na další intelektuální i osobní vývoj žáka kladou velkou zodpovědnost na 

k a ž d é h o uči tele . Bohuže l se p rávě v této důleži té oblasti s e tkáváme 

s diletantstvím, a to i v řadách samotných učitelů a dokonce i vedení škol11. A 

ani ve ře jnos t m n o h d y nedokáže doceni t v ý z n a m profes iona l i ty a vzdělanost i 

učitele. 

Zadruhé jsem se snažila zdůraznit nutnost přispívat k rozvoji žákovy 

osobnosti jako celku. Nesoustředit se jen na jeho intelektovou stránku, ale mít na 

mysli i ostatní složky žákovy osobnosti, které jsou stejně tak důležité, ne-li 

důležitější, pokud si uvědomíme, jakých činů je schopen i vzdělaný člověk. 

11 Viz příloha 9 
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Mým cílem bylo ukázat, že i k tomuto má vyučování možnost přispívat. 

Konkrétně jsem u modelových vyučovacích hodin provedla členění jejich 

přínosu na tři skupiny kompetencí: matematické, osobnostní, sociální. Tím jsem 

chtěla zřetelně poukázat na široké pole možností učitelova působení při 

vyučovacích hodinách (samozřejmě i mimo ně). Zároveň je ale nutné vědomí 

míry zodpovědnosti školy a míry zodpovědnosti rodiny. 

Svoji diplomovou práci jsem začala citátem Jana Amose Komenského a 

jeho citátem ji také uzavírám: 

„ Posláním naší didaktiky od začátku do konce bude hledat a nalézt 

způsob, jak by učitelé méně učili, ale žáci se víc naučili, aby ve školách neměl 

místo křik, pocit ošklivosti a vědomí marné práce, ale aby tam vládl klid, 

potěšení a spolehlivý prospěch." 
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Resumé 

In meiner Diplomarbeit habe ich mich mit den Organisationsformen im 

Mathematikunterricht beschäftigt. Ich wollte nicht nur diese Problematik in 

Betracht nehmen, sondern mich auf den ganzen Bildungsprozess richten. Ich 

glaube, dass die einzelnen Teile des Bildungsprozesses nicht allein angesehen 

werden sollen, weil sie sich gegeneinander beeinflussen. Nur gemeinsame 

harmonische Verflechtung bedeutet einen effektiven und erfolgreichen 

Bildungsprozess. Den Nachdruck habe ich auf zwei Sachen gelegt. Erstens ist 

die Didaktik der Mathematik wichtig. Für einen guten Unterricht muss man alle 

Zusammenhänge gut überlegen, d.h. das Erkenntnissgefüge der Schüler, ihre 

Denkweise, die Charakteristik der Zielgruppc usw. Zweitens sollte man nicht nur 

die intellektuelle Seite der Schüler in Einsicht nehmen, sondern sich auf ihre 

ganzheitliche Persönlichkeit richten. Also auch auf die persönliche und sozialle 

Entwicklung. 

„Die erzierische Tätigkeit ist die beste Waffe gegen das Böse." 

Jan Arnos Komensky 
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Příloha 1: Úloha s bonbóny 
V sáčku je 24 bonbónů, které si chtějí spravedlivě rozdělit tři děti. Kolik 
bonbónů dostane každé dítě? (Spiegel, H., Selter, Ch., 2003, s. 15) 
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Příloha 2: Úloha s diváky v kině 
V kině je 216 míst k sezení. 148 míst je již obsazených. Kolik ještě zbývá volných 
míst? (Selter, Ch., 1994, s. 125) 
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Příloha 3: Neefektivní úlohy 
(Wittmann, E.Ch., 1993, s. 155) 

OOOO»® 4 + 2 = Q 
OOOO 2 + 4 = Q 

® 5 + , » G 
1 + 5 = 0 
4 + 3 = Q 

3 + 4 = 0 

© 7 + i = D 
1+7 = 0 
8 + 1 , • 
i + 8 = n 

( D 6 + 2 = n 
2 + 6 = 0 
e + 3 = n 

3 + 6 = 0 

© i + 6 - 6 + i - n 
2 + 5 = 5 + 2 = Q 

3 + 7 = 7 + 3 = 0 

1 + 8 = 8 + 1 = 0 

(§) 2 + 7 + 0 = 10 
4 + 4 + O = 10 

8 + 1 - 0 = 5 
7 + 2 - 0 = 6 

© 4 + 2 + 2 = O 

2 + 4 + 2 = O 

5 + 3 + 1 = O 

3 + 5 + 1 = 0 

@ 3 + 2 + 3 = 0 
1 0 - 2 - 3 = 0 

3 + 5 + 2 = 0 
8 - 3 - 1=0 

© 8 + 2 = 0 
2 + 8 = D 

7 - 2 = 0 

2 + 7 = 0 

® 3 + 4 + 3 = 0 
2 + 8 - 3 = O 

4 + 5 - 3 = 0 
1 + 9 - 2 = 0 

® 2 + 7 - 5 = 0 

4 + 3 - 2 = 0 
7 + 2 - 4 = 0 
1 + 6 - 2 = 0 

Abb. 1 



Příloha 4: Žákův poznávací proces, list 1 
(Hejny, M., Kuřina, F., 2001, s. 104) 

Fančin objev 

Pokaždé to bude 5! 
2 a 3 je pokaždé 5! 

Objev zasáhne 
velkou oblast dívčina 
matematického poznání 

Motivace 2. zdvihu 
t ABSTRAKTNÍ 

ZNALOSTI 

y. 
Babička Fanku sy 

chválí 

H o b e t y 

Výzva k 1. zdvihu 

2. abstrakčni zdvih 

I I 
(UNIVERZÁLNÍ 

MODELY I 

Babička se ptá: 
Kolik je dohromady 

2 jahody a 3 jahody, 
které nejsou vidét? 

Fanka počítá 
na prstech 

1. abstrakčni zdvih 

MOTIVACE SEPAROVANE 
MODELY 

Babička dává 
pětileté Fance početní úlohy, 
které ji zajímají. 

Fanka spočítala několikrát dohromady 
2 panenky a 3 panenky, 
2 bonbony a 3 bonbony, ... 



Příloha 4: Žákův poznávací proces, list 2 
(Hejný, M., Kuřina, F., 2001, s. 86) 



Příloha 5: Žákovský průzkum sledování televize 

t . T K t k h 

Přehled sledování televize 
počet 
hodin 

počet 
procent 

Pátek 3 25% 
Sobota 4 33% 
Neděle 5 42% 
celkem 12 

Sledováni televize 

42%, 

25% 
• Pátek 

• Sobota 

• Nedéle 
33% 



Příloha 6: Domácí úloha na téma „Obvod a obsah kruhu«, list 1 

10. 6. y<?9<ť 

í f y n o k 



Příloha 6: Domácí úloha „a téma „Obvod a obsah kruhu", 
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Příloha 8: Domácí úloha na téma „Válec v našem okolí", list 1 

I ® 
|(álec v našem okolí 

Název: Jezevčík válcovitý (' 
Náčrt: 

v 
/ 

/ 

b j j (ji - í On 

Měřítko: 1 : 3 

Úkoly : 
1. Je zima a I nati čtyřnozí kamarádi potřebuji teplo. Upleteme tady 

našemu Jezevčíkovi kabátek. Začínat bude za Mavou Jezevčíka a 
končit za zadrimi nohami. Ocásek zůstane venku. Kabátek bude 
mít otvory pro nohy. Uzavřený bude háčky. 

Jezevčíkův obvod hrud1 máři 34 cm, dálka kabátku ( v ) bude 38 cm. 
Musíme ale počítat s odečtením otvorů pro nohy. Průměr Jezevčíkovy 
nohy máři 3 cm. 
a) Kolik cnf látky Je potřeba na kabátek ? 
b) Kolik procent kabátku tvoři látka 7 

2. Za předpokladu, ie Jezevčíkovo tálo tvoři pouze kůže a Jeho 
vnitřní část tála Je dutá, zjisti kolik I vody by mohlo prázdná tálo 
Jezevčíka zaplnit Zapínání vodou by začínalo za hlavou a skončilo 
by se zadními nohami. V tomto připadá by se nohy nepočitáty. 
( Jakoby byly plná ) 

Jezevčíkův obvod hrudi máří 34 cm a dálka ( v ) useku zapínáni máři 
38 cm. ( Zaplněni by tvořilo válec ) 

Výpočet: 
S'2.J.r(r*v) 
VmJ.r, v 

1.a)S1 "34.38 
S1 = 1292 cm1 



Příloha 8: Domácí úloha na téma „Válec v našem okolí", list 2 

d * 3 cm 
r b 1f5 cm 

32 = 3,14 . 1,5' 
S2 s 7,065 cm* 7,065. 4 - 28,26 cm* 
1292- 28,26 * 1263,74 crtř 

a) Na kabátek je potřeba 1263,74 cm.' 

b) 1292 cm* 100% ( 1263,74.100} : 1292 = 97,81 % 

1263,74 cm\ ... x% 

b) Látka tvoří skoro 98 %. 

2. O = 34 cm o=Jf.d 
34 = 3,14. d 
34:3,14 š 10,83 cm 

V "3,14. 5,42. 38 
V = 3 505,2 cm 3,51 í 

Do Jezevčíka by se veš to 3,511. 

Závěr: 
Musíme počítat s tím, te této jezevčíka non asi opravdu válec. 
Dále je tu také fakt, že každý jezevčík vyroste Jinak a každý má 
jiné rozměry. Druhý při hlad by se asi také nemohl uskutečnit. 
Prázdného jezevčíka totiž nenaleznete. 3,5 ! je docela velké či s/o 
a nedovedu si představit tolik vody v těle tohoto tvorečka. Práce 
s jezevčíkem nebyla snadná. Nejprve jsem myslela, že ho ušiji, 
ale deiši neúspěch mé odradil. Rozhodla jsem se tody pro 
keramického pejska. Práce s touto hmotou byla trochu složitější, 
ale povedla se . Nejtěžší bylo, zachovat správné údaje a míry. 
Přeměř ovai měkkou ht nu není legrace. Jezevčík má také v sobě 
épejlovó konstrukce, aby dobře držel. Bylo to velmi složité, ale 
vy s! ode h stop za to. 

H. Soud ková VIII. B 



Příloha 9: list 1 

v 
Vyjádření k „experimentu" probíhajícímu v ZS Londýnská v souvislosti s pilotním 
ověřováním Školních vzdělávacích programů 

Vyjádření je zaměřeno především na problematiku vyučování matematice na 2. stupni 
ZŠ. 

Jednota českých matematiků a fyziků (dále jen JČMF) jednala v předcházejícím 
školním roce (2003/2004) dvakrát s ředitelem Výzkumného ústavu pedagogického 
v Praze (gestor pilotního výzkumu) dr. J. Jeřábkem (na předsednictvu JČMF a při 
plenárním zasedání výboru JČMF) a poukázala na absurdity, ke kterým na ZŠ Londýnská 
dochází v souvislosti s vyučováním matematice. Osobně byl o těchto skutečnostech 
informován také náměstek ministryně školství a tělovýchovy ČR dr. J. Miillner. 
Naše výhrady se týkají především tří hlavních okruhů: 

ZŠ Londýnská údajně realizuje v rámci pilotního ověřování Školních vzdělávacích 
programů (dále jen ŠVP) v návaznosti na realizaci Rámcových vzdělávacích programů 
(dále jen RVP) tzv. integraci vyučování na 2. stupni ZŠ. Samotný text ŠVP zveřejněný 
na webových stránkách ZŠ Londýnská není nic jiného než soubor proklamativních 
prohlášení příliš obecných na to, aby mohly sloužit k praktickému řízení školy. 
Liberalismus obsažený v koncepci RVP nemůže v žádném případě vést k tomu, že práce 
školy nebude systematicky plánována. ŠVP musí například obsahovat osnovy 
rozpracovávající jednotlivé předměty nebo bloky předmětů a tématické plány 
s chronologickým členěním školního roku. Bez takových materiálů nemůže ani školní 
inspekce kontrolovat úroveň práce školy a způsob jejího rozpracování RVP. V ŠVP 
zveřejněném ZŠ Londýnská na jejích webových stránkách nic takového neexistuje. 

K postupné integraci tradičních školních předmětů bude patrně docházet v souvislosti 
s integrací vědeckých disciplín, zásadně však platí, že nově vytvořené předměty nebo 
bloky předmětů musí být koncipovány podle nového didaktického systému. Nelze jenom 
rozebrat dosavadní učebnice na jednotlivé stránky, promíchat je a vyučovat 
„integrované". V České republice nemáme k dispozici teoretické ani praktické výstupy 
zabývající se touto složitou otázkou. V řadě zemí (západní Evropa, severské země) se 
setkáváme s učebnicemi typu „sciences", např. vědy o zemi, vědy o člověku. Jde ale o 
publikace zpracované kolektivy odborníků, kteří garantují odbornou i didaktickou 
úroveň. Poslední zprávy, např. z Francie, přitom ukazují, že původní představy o 
integraci vyučování jsou v současné době korigovány a zájem o tuto problematiku se 
snižuje. V ZŠ Londýnská postupují tak, že v pátek odpoledne se sejde kolektiv učitelů 
pod vedením syna p. ředitele a společně se domlouvají, co by mohli vyučovat příští 
týden. Prioritu mají historiograficko-geografické poznatky a od nich se má odvíjet 
integrace dalších předmětů (probírá-li se starověký Egypt, bude v matematice na pořadu 
jehlan - pyramidy, probírá-li se západní Čína, bude v matematice probírán válec - ?!, 
atd.). V žádném případě nelze hovořit o seriózně založeném pedagogickém výzkumu, 
který by měl předem zpracovaný projekt spolu s náležitými příslušnými materiály. Stejně 
tak představa p. ředitele Kotala, že učební texty budou vznikat na škole, je přinejmenším 
komická a svědčí o naprosté neznalosti problematiky tvorby učebních textů. 
Nepochopitelné je totiž to, že ZŠ Londýnská koncipuje integrované pojetí vyučování bez 
jakéhokoli odborného zázemí. Ani jim nestálo za to, aby si v Německu nebo ve Francii 
koupili existující integrované učebnice (nebo je neumějí přečíst). Obzvlášť citlivá je tato 
otázka právě v souvislosti s výukou matematiky. Rozpuštění tradičního předmětu 
matematika do bloku přírodovědných předmětů vychází totiž z představy, že matematika 
je pouhým nástrojem přírodních věd. To je názor odpovídající době Isaaca Newtona, od 
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jehož narození uplynulo více než tři sta let. Za tu dobu se matematika jako vědecká 
disciplína zcela změnila, dnes je chápána spíše jako ,jazyk věd" nebo „metoda 
předvídání pomocí formálních kalkulů". Neznáme žádný experiment, který by se pokusil 
o „integraci" předmětu matematika do bloku jiných předmětů, ani teoretickou studii, 
která by podobný problém řešila. V ZŠ Londýnská jde zjevně o projev naprosto 
díletantskčho přístupu k otázkám vyučování matematice, který nerespektuje základní 
zákonitosti didaktiky matematiky. Patrně je ani nezná. Didaktika matematiky se zabývá 
především problematikou pojmotvorného procesu. Pojmy jako je číslo, přímka, rovnice, 
jsou vysoce abstraktní pojmy, které se formují v žákově vědomí dlouhodobě (kupodivu 
například jméno Piaget autoři „experimentu" znají, patrně na rozdíl od prací tohoto 
psychologa, který významně ovlivnil i vyučování matematice). Bez respektování 
zákonitostí popsaného vývoje dochází k tzv. formálnímu učení se matematice. To 
považujeme za největší nemoc školské matematiky. Rozbití systému osvojování 
matematických poznatků, k němuž v rámci „experimentu" ZŠ Londýnská dochází, vrací 
úroveň vyučování matematice v této škole do dob Marie Terezie. 

S tím souvisí i další nepochopitelná absurdita, k níž na ZŠ Londýnská dochází. Je jí 
užití vysokoškolských forem práce ve třídách 2. stupně ZŠ (tedy již u jedenáctiletých 
žáků). Forma „přednáška a následující cvičení nebo seminář" je v tomto věku 
pedagogicky i didakticky neúnosná. P. ředitel Kotal zjevně nechápe, že v tomto věkovém 
období nemůžeme matematické poznatky pouze „sdělovat" (on sám totiž tvrdí, že existují 
matematické poznatky, které musím sdělit všem, proč to tedy neudělat najednou pro 
všechny). Všechny šesté ročníky se proto na „přednášku" scházejí v jedné třídě (proč to 
neudělat třeba v tělocvičně nebo pro celou Prahu v Sazka aréně?). Didaktika matematiky 
bojuje proti tzv. instruktivnímu vyučování, při kterém učitel jenom předává a sděluje 
poznatky, a staví proti němu moderní psychologické teze a postupy tzv. konstruktivního 
přístupu. Autoři „experimentu" o tom patrně vůbec nejsou informováni. Jejich koncepce 
pilotního ověřování je přitom i v přímém rozporu se zásadními principy RVP pro 
základní vzdělávání. Ten totiž v souladu se světovými trendy prosazuje důraz na 
rozvíjení tzv. kompetencí na rozdíl od tradičního zdůrazňování obsahové a faktografické 
stránky výuky. Kompetence jako obecné dovednosti pro všechny členy společnosti 
nejsou jednorázově „sdělitelné", jejich rozvoj má prioritně procesuální povahu, na níž se 
podílí učitel i žák. 

Po „přednáškách" se v ZŠ L o n d ý n s k á rozcháze j í Žáci do Skupi l i* Ve k t e r ý c h si 
procvičuji poznatky na nich z ískané. Mimochodem, skupiny jsou sestavovány podle 
výkonnosti žáků, autoři „experimentu" si zase nčjak nevšimli, že s vnější diferenciací se 
světová i česká pedagogika vyrovnala už před několika desítkami let. Při práci ve 
skupinách přitom dochází k situaci, která je, podle našeho názoru, na hranici zákona. 
V rámci „experimentu" je totiž legalizováno tzv. neaprobované vyučování na 2. stupni 
ZŠ. Organizačně pochopitelně nelze zajistit, aby se čtyři kvalifikovaní matematici sešli 
najednou v šestých třídách, matematiku proto učí kdekdo, od učitelů s kvalifikací pro 1. 
stupeň, přes učitele dějepisu, biologie atd. Podle názoru p. ředitele se to vyučující naučí 
při „přednášce", kterou vede matematik. Nechceme tady polemizovat s názory p. ředitele, 
že „všichni máme maturitu, máme tedy jakýsi přehled a můžeme vyučovat i na 2. stupni 
všechny předměty". P. ředitel sám má aprobaci jen pro 1. stupeň ZŠ, tím ho nechceme 
shazovat, každopádně ale nemůžeme souhlasit s tím, aby v 21. století byla (v zemi 
Komenského) podobným způsobem znehodnocována výuka matematiky. O této 
skutečnosti pochopitelně nehovoří ani ŠVP zpracovaný pro ZŠ Londýnská, ani o tom 
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nejsou informováni rodiče. Považujeme za tragickou skutečnost, že se někteří rodiče 
nechají zmanipulovat krasořečněním o liberalizaci školního přístupu k žákům a dovolí, 
aby jejich dítě učil matematiku učitel dějepisu (to vše v době, kdy je například znovu 
prosazována povinná maturita z matematiky na gymnáziu). Zase lze, bohužel, mluvit o 
návratu do dob Marie Terezie a vypadá to, jako by éra vojenských vysloužilců v roli 
univerzálních učitelů prožívala v českém školství svou renesanci. 

Odborné mezery a nedostatky dohánějí autoři „experimentu" v práci s médii. V tom 
patrně také spočívá největší nebezpečí jejich počínání. Jednal jsem například s pí 
redaktorkou Cápovou z Respektu a p. redaktorem Feřtekem z Reflexu. Žádný z redaktorů 
si nedá práci s tím, aby názory p. ředitele Kotala konfrontoval s názory odborníků. Pokud 
si vůbec vyžádají vyjádření, pak musí dotázaný odpovídat spatra telefonicky, nejlépe 
v průběhu cesty autobusem a z jeho vyjádření se vyberou jenom partie dostatečně 
kuriózní a zajímavé pro nezasvěceného čtenáře. Nikdo nemá čas pohovořit si v klidu o 
tak složité problematice jako je vyučování matematice v současné době. P. ředitel Kotal 
je přitom v mediálních vystoupeních (přinejmenším mezi řádky) líčen jako velký 
reformátor a nejprogresivnější pedagog. Rodiče, bohužel, neprojevují velký zájem o to, 
jaké postupy jsou při výuce jejich dětí voleny. Zdá se, že 2. stupeň ZŠ nepovažují ještě za 
důležitý článek kariérního vývoje svého potomka. Nepochybuji o tom, že ředitel si mezi 
nimi nalezne z různých důvodů řadu příznivců. Odborníci (pedagogové a didaktici 
jednotlivých předmětů) stojí zcela mimo, školská správa nezasahuje, domnívám se, že má 
obavy z nepříjemností plynoucích z mediálního vlivu p. ředitele. Důsledky 
„experimentu" nejsou patrné ihned, zdá se tedy, že se v podstatě nic neděje. Obáváme se 
však, že dlouhodobé důsledky podobných diletantských zásahů do českého školství 
přinesou své ovoce v budoucnosti. Přinejmenším posílí například existující názory 
školských „odborníků", podle nichž je vysokoškolské vzdělání pro učitele zbytečným 
luxusem. 

V Praze, 12.8. 2004 RNDr. Václav Sýkora, CSc. 
předseda Matematické pedagogické 

sekce 
Jednoty českých matematiků a fyziků 


