
 

 

So u h r n  
Diplomová práce se zabývá mimovýukovými matematickými aktivitami, jejichž 

prostř ednictvím má uč itel možnost zlepšit svůj edukač ní styl. Konkré tními aktivitami 
jsou nástě nková matematická soutě ž a zájmový kroužek matematiky, které  jsou nazvány 
Ematikou. Zmíně n je historický původ nástě nkové  Ematiky, vznik názvu Ematika 
a pojetí tohoto názvu v té to práci. 

Nástě nková matematická soutě ž je aktivita, př i níž uč itel nabízí dě tem různé  
matematické  ú lohy na nástě nce. Pokud ú loha dě ti zaujme, mohou ji v dané m č asové m 
termínu samostatně  ř ešit. Svá ř ešení odevzdávají uč iteli. Podle dohodnuté ho 
hodnotícího systé mu uč itel dě tem př idě luje body za správné  ř ešení. 

V zájmové m kroužku matematiky nabízí uč itel ú lohy osobně , nikoli 
prostř ednictvím nástě nky. Dě ti mohou ř ešit ú lohy, které  je zaujmou, samostatně  i ve 
skupinách. V př ípadě  různých ř ešení probíhá diskuze, která nemusí být ř ízena uč itelem. 
Hodnotící systé m zatím nebyl zaveden. Uč itel dě ti hodnotí pouze slovně . 

Nástě nková Ematika byla nejprve vedena tř ídní uč itelkou. Př evzala jsem vedení, 
provedla analýzu stávajícího způsobu zadávání ú loh, org anizace č innosti, hodnocení 
výsledků a př i zohledně ní reakcí dě tí jsem vytvoř ila nová pravidla. 

Zkušenosti s nástě nkovou Ematikou vedly k založení zájmové ho kroužku 
Ematika, kde je uč iteli umožně no vé st aktivitu konstruktivně ji, tzn. poskytnout žákovi 
radu č i f ormulovat výzvu, diskutovat s ním o problé mu, prožívat s ním radost z nové ho 
objevu v momentě , kdy to žák potř ebuje č i oč ekává. 

Př i vedení nové  nástě nkové  Ematiky a poslé ze i zájmové ho kroužku Ematiky byl 
sledován vliv poč tu žáků, výbě ru ú loh, způsobu org anizace a hodnocení na zájem dě tí 
o tyto mimovýukové  aktivity. 

V práci jsou uvedeny konkré tní ú lohy, zdůvodně ní jejich výbě ru, oč ekávaná 
ř ešení, průbě h hodiny s dě tmi a komentář  (hodin a konkré tních ř ešení). Analýzy 
dě tských ř ešení ú loh dokazují, že zájmový kroužek je jak pro dě ti, tak pro uč itele ve 
srovnání s nástě nkovou Ematikou př ínosně jší. 

Tex t je doplně n vysvě tlivkami odborných termínů (teoretická č ást). 
Práce nastiň uje další možnosti, které  nabízí mimovýukové  matematické  aktivity, 

např . propojení matematiky s turistikou č i vlastivě dou. 


