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1. Úvod 

Téma profesní rozvoj učitele matematiky jsem zvolila vzhledem ke své oborové 

kombinaci Matematika – Pedagogika. Péči o profesní rozvoj učitelů považuji za velmi 

důležitou. Otázka, na kterou se v této diplomové práci snažím najít odpověď, je „Jaké 

jsou možnosti profesního rozvoje učitele matematiky v České republice?“ Určila jsem si 

tyto dílčí cíle: 

• stručný popis existujícího systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a 

identifikace těch součástí, které jsou relevantní pro učitele matematiky, 

• identifikaci užitečných zdrojů informací a materiálů, které jsou vhodné pro učitele 

matematiky, 

• shromáždění informací o současné nabídce akcí dalšího vzdělávání pro učitele 

matematiky a aktivit, které lze považovat za sebevzdělávání, 

• provedení výzkumu mezi učiteli matematiky z hlediska jejich profesního rozvoje. 

Ve 2. kapitole vymezuji základní pojmy, které budu v této práci používat. Kapitola 3. 

zasazuje profesní rozvoj učitele matematiky do legislativního kontextu, představuje 

základní dělení podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.1 a navrhované dělení podle 

dr. Kohnové. Stručně se zabývám dokumenty významnými pro téma této práce, 

formálností profesního rozvoje učitele matematiky a oblastmi dalšího vzdělávání, které 

považuji za problematické. Ve 4. kapitole představuji zdroje informací, které mohou být 

pro učitele matematiky užitečné; jedná se o státní instituce, neziskové nebo příspěvkové 

organizace, soukromé subjekty, odborné časopisy, edukační portály a portály 

mezinárodních výzkumů. 5. kapitola přináší informace o konkrétních akcích dalšího 

vzdělávání pro učitele matematiky, a to kvalifikačního i průběžného. V další části to 

jsou informace o matematických soutěžích, korespondenčních seminářích a možnostech 

zahraniční spolupráce. Kvalitativnímu výzkumu, který jsem provedla mezi učiteli 

matematiky, se věnuji v 6. kapitole. V něm jsem zjišťovala, jaké jsou zkušenosti učitelů 

matematiky s dalším vzděláváním/profesním rozvojem a jejich postoje a názory v této 

oblasti.  

                                                 
1 Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 
kariérním systému pedagogických pracovníků 
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2. Vymezení základních pojmů 

V této práci používám značné množství termínů. Ty, které se v pedagogice běžně 

používají, zde neuvádím, jejich přesné definice lze najít např. v Pedagogickém slovníku 

(Průcha aj., 2001). Termíny, které se tématu dalšího vzdělávání týkají jen okrajově a 

u kterých jsem uznala za vhodné uvést jejich vymezení, jsem popsala v příslušné 

kapitole.  

2.1 Celoživotní učení a celoživotní vzdělávání  

MŠMT ve Strategii celoživotního učení ČR (2007, s. 87) vymezuje celoživotní učení 

(dále CŽU) takto: „Celoživotní učení zahrnuje všechny možnosti učení (ať už 

v tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo něj), které 

jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody 

mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a 

kompetence různými cestami a kdykoli během života“. 

Pedagogický slovník (Průcha aj., 2001, s. 28) termíny celoživotní učení a celoživotní 

vzdělávání (dále CŽV) ztotožňuje, nabízí synonymum permanentní vzdělávání a 

anglické termíny lifelong learning/education a recurrent education.  

2.2 Profesní rozvoj 

Termín profesní rozvoj není synonymem pro termín další vzdělávání, je mu 

nadřazený. Podle Kohnové (2004, s. 20) „profesní rozvoj učitele je … jakákoliv činnost, 

kterou se rozvíjí individuální schopnosti, znalosti a další charakteristiky povolání 

učitele.“ 

2.3 Další vzdělávání  

Další vzdělávání je „vzdělávání či učení, které probíhá po dosažení určitého stupně 

vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Další vzdělávání může 

být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých 

pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě“ (MŠMT, 2007, s. 89). 

Průcha (2001, s. 36) definuje další vzdělávání takto: „Další vzdělávání, anglicky 

continuing education, further education. Termín má široký význam a zahrnuje různé 

formy vzdělávání a profesní přípravy osob (mládeže a dospělých), které již prošly 
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nějakým stupněm formálního školního vzdělávání. Další vzdělávání je široce 

diferencované vzhledem ke skupině poskytovatelů, obsahu a metod, financování, aj.“  

Podle § 2, písm. b) zákona č. 179/2006 Sb.2 se dalším vzděláváním rozumí: 

„…vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním“. 

2.4 Počáteční/přípravné vzdělávání 

Podle § 2, písm. a) stejného zákona se počátečním vzděláváním rozumí vzdělávání 

podle školského zákona3 a zákona o vysokých školách4. 

Průcha (2001, s. 189) definuje přípravné vzdělávání učitelů, a to jako přípravu 

„…budoucích učitelů všech kategorií k získání kvalifikace pro učitelské povolání“. 

Termíny počáteční vzdělávání a přípravné vzdělávání se v tomto kontextu používají 

jako synonyma. 

2.5 Pedagogický pracovník a učitel 

Existuje mnoho definic a vymezení termínu učitel (Průcha, 2002); v této práci se 

řídím vymezením daným legislativou. Podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících5 

„pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná [přímou pedagogickou činnost]…“ 

Odst. 2, písm. a) říká, že „přímou pedagogickou činnost vykonává učitel.“  Pro účely 

této práce je učitel matematiky takový učitel, který získal kvalifikaci pro předmět 

matematika nebo vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. 

2.6 Další vzdělávání učitelů 

Kohnová (1995, s. 7) charakterizuje další vzdělávání učitelů jako: 

• „systematický, nepřetržitý a koordinovaný proces, který navazuje 

na predgraduální vzdělávání, 

                                                 
2 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
3 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) - jeho úplné znění, ve znění pozdějších předpisů 
4 Zákon č 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách) , ve znění pozdějších předpisů 
5 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
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• celoživotní rozvíjení profesních kompetencí učitele a trvalý osobnostní rozvoj 

učitele, 

• společensky zvláště významnou oblast vzdělávání dospělých, 

• základní předpoklad transformace školství, 

• nejefektivnější formu vyrovnávání obsahu i metod vzdělávání a výchovy 

ve školství s rychlými proměnami v hospodářsko technickém i kulturně sociálním 

kontext.“ 

 

V této práci používám termín další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále 

DVPP) zejména, pokud se odkazuji na dokument, který jej používá; a jako termín 

nadřazený termínu další vzdělávání učitelů (dále DVU). Ten je potom ekvivalentní 

anglickému termínu In-Service Teacher Training. 
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3. Další vzdělávání učitelů 

3.1 Legislativa týkající se dalšího vzdělávání učitelů 

V této části práce jsem se zaměřila na ty oblasti současné legislativy, které se týkají 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, konkrétně učitelů matematiky. DVPP je 

upraveno zejména zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů a vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

3.1.1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů 

Podle tohoto zákona § 3 písm. b) je předpokladem pro výkon činnosti pedagogického 

pracovníka (dále PP) „odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou 

vykonává“. Vykonávání přímé pedagogické činnosti fyzickými osobami bez kvalifikace 

upravuje § 32. 

Způsob získání odborné kvalifikace pro učitele prvního stupně ZŠ, druhého stupně 

ZŠ a SŠ upravují po řadě § 7, § 8 a § 9. Všechny tyto kvalifikace lze získat „vzděláním 

v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou a zaměřeném 

na přípravu učitelů“ příslušného stupně školy.  

Tento zákon podle § 24 odst. 1 ukládá pedagogickým pracovníkům „po dobu [jejich] 

pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a 

doplňují kvalifikaci“ a podle § 24 odst. 2 umožňuje účast na dalším vzdělávání (dále 

DV) pro zvýšení6 kvalifikace. Podle dalších odstavců je stanovení plánu dalšího 

vzdělávání v kompetenci ředitele školy (po konzultaci s příslušným odborovým 

orgánem), bere však ohled na zájmy pedagogického pracovníka, potřeby a rozpočet 

školy. 

DVPP se uskutečňuje v rámci vzdělávacích institucí nebo samostudiem. Druhy, 

podmínky a způsob ukončení stanoví MŠMT7. Dokladem o úspěšném absolvování 

                                                 
6 zvýšením kvalifikace se rozumí i její získání nebo rozšíření 
7 s výjimkou PP spadající pod Ministerstvo vnitra ČR, ošetřeno samostatnou vyhláškou 1/2006 Sb., 
kterou se stanoví druhy a podmínky DVPP a způsob jeho ukončení pro PP škol zřizovaných 
Ministerstvem vnitra 
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studia v rámci DVPP, organizovaného vzdělávací institucí, je osvědčení touto institucí 

vydané.  

Důležitým odstavcem je odst. 7, který přiznává volno 12 dní ve školním roce 

pro každého pedagogického pracovníka pracujícího na plný úvazek8; nevyčerpané volno 

bez náhrady zaniká. Během studijního volna mu náleží mzda v plné výši. Toto volno je 

určeno k samostudiu a není nárokové v případě, že se tento pracovník účastní programů 

DVPP podle odst. 1 a 29.  

3.1.2 Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků. 

Tato vyhláška upravuje především druhy DVPP, které jsou podrobněji popsány 

v kapitole 3.3. Dále, jak název napovídá, vyhláška stanovuje složení a činnost 

akreditační komise (část druhá) a kariérní systém pedagogických pracovníků (část třetí). 

Jeho jednotlivé kategorie jsou stanoveny v přílohách 1 až 9, které byly novelizovány 

vyhláškou č. 412/2006 Sb. 

Kariérní stupně pedagogických pracovníků se odvíjejí od jejich vykonávané činnosti 

(složitost, odpovědnost, namáhavost), vykonávané specializované činnosti a plnění 

odborné kvalifikace a dalších kvalifikačních předpokladů. Přílohy podrobně popisují 

základní a specializované činnosti/specializace, odbornou kvalifikaci (první část 

vyhlášky) a další kvalifikační předpoklady. Těmi je buď praxe nebo splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů podle § 7 - § 910. Učitelů matematiky se týká příloha č. 2 

k této vyhlášce. Šest kariérních stupňů odpovídá čtyřem platovým třídám (11. až 14.).  

3.1.3 Další legislativa týkající se dalšího vzdělávání učitelů 

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o 

změně některých zákonů definuje počáteční a další vzdělávání v § 2 písm. a) a b).  

Zákon č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách) v § 60 upravuje poskytování programů CŽV – vysoká škola 

                                                 
8 při sníženém úvazku je volno úměrně kratší 
9 obnovování, udržování, doplňování a zvyšování kvalifikace 
10 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
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tyto programy může poskytovat, o podmínkách CŽV stanoví vnitřní předpis a vydává 

osvědčení o absolvování. V rámci akreditovaného studijního programu, který byl 

studován v příslušném programu v rámci CŽV, může být uznáno až 60% kreditů 

potřebných k řádnému ukončení studia.  

Podle § 76 se na základě žádosti akademickému pracovníku poskytne tvůrčí volno 

po dobu 6 měsíců jednou za 7 let, během jehož trvání mu náleží plná mzda. 

Vzdělávací instituce, které zajišťující DVPP, je stanoveno zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v § 115 – DVPP škol a školských zařízení zajišťuje zařízení pro DVPP. Ty 

školám a školským zařízením poskytují „poradenství v otázkách metodiky a řízení škol 

a školských zařízení a dále zprostředkovávají informace o nových směrech a postupech 

ve vzdělávání a zajišťují koordinaci podpůrných činností pro školy a školská zařízení, 

rozvojových programů a dalších akcí.“ 

Vzdělávání pedagogických pracovníků, zajišťujících DVPP, je upraveno § 13 již 

zmíněného zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů - zisk odborné kvalifikace pro učitele v zařízení pro DVPP.  

3.2 Profesní rozvoj učitele ve významných dokumentech 

V této části je třeba zmínit se o některých současných dokumentech, které jsou 

pro profesní rozvoj učitelů podstatné.  

3.2.1 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá 

kniha 

Bílá kniha (MŠMT, 2001) se věnuje DVPP v rámci koncepce celoživotního učení 

(dále CŽU). Zavádění této koncepce přirovnává k zavádění povinné školní docházky. 

Jednou ze jejích snah je zvyšování významu vzdělávání mimo vzdělávací soustavu a 

motivace jedince ke kontinuálnímu učení. Vzdělávání dospělých je přínosné z hlediska 

rozvoje osobnosti i z hlediska ekonomického, proto by dospělým měla být umožněna 

snadná prostupnost všech složek vzdělávací soustavy a zpřístupněna možnost 

průběžného rozšiřování a prohlubování jejich vzdělání.  
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Autoři Bílé knihy rozdělují vzdělávání dospělých na (podle MŠMT, 2001, s. 79): 

• vzdělávání dospělých vedoucí k dosažení stupně vzdělání, 

• další profesní vzdělávání – povinné (normativní) i nepovinné kvalifikační a 

rekvalifikační vzdělávání, 

• ostatní součásti vzdělávání dospělých – zájmové, občanské vzdělávání, vzdělávání 

seniorů. 

Pro učitele matematiky je podstatné další profesní vzdělávání. Po nabytí účinnosti 

zákona č. 563/2004 Sb.11 nastala aktuální potřeba získání formální kvalifikace 

pro učitele, kteří ji neměli. Dnes je většina těchto učitelů kvalifikována nebo jsou 

studenty kvalifikačního programu. V oblasti zájmu se objevují nejrůznější vzdělávací 

akce průběžného dalšího vzdělávání. 

V části „Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí“ (s. 93, 94) 

jsou uvedena hlavní opatření, která by měla pomoci naplnit tyto cíle. Pro téma, kterým 

se zabývá tato práce, považuji za důležité opatření č. 4.1 - vytvoření uceleného systému 

pro rozvoj autonomie školy (skrze realizaci odpovídajících programů dalšího vzdělávání 

pro ředitele, učitele a další pedagogické pracovníky) a opatření č. 4.3 – vybudování 

infrastruktury pro podporu práce škol a učitelů (nově vybudovaná síť pedagogických 

center pro DVPP, konzultační, metodickou a informační činnost). Navazuje část 

„Proměna role a profesní perspektivy pedagogických a akademických pracovníků“, 

která uvádí že „rozhodujícím faktorem pro rozvoj české vzdělávací soustavy je zvýšení 

kvality práce všech pedagogických a akademických pracovníků…“ (MŠMT, 2001, s.94). 

Cílem se tedy stává vytvoření systému vzdělávání pedagogických a akademických 

pracovníků, který je provázaný a zahrnuje jak vzdělávání další, tak přípravné. Na tento 

systém by měl navazovat kariérní a platový postup. Hlavní opatření k jeho naplnění jsou 

(podle MŠMT, 2001, s. 94 – 96): 

• vymezení a zvýšení kvalifikační úrovně všech kategorií pedagogických pracovníků, 

• zvyšování kvality přípravného vzdělávání pedagogických pracovníků, 

• dobudování systému DVPP, 

                                                 
11 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
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• založení systému kariérového a platového postupu pedagogických pracovníků, 

• zvyšování vědecké a pedagogické úrovně pedagogických a akademických 

pracovníků v terciárním sektoru vzdělávání, 

• rehabilitace platové úrovně pedagogických a akademických pracovníků. 

3.2.2 Strategie celoživotního učení ČR 

Jedním z dalších dokumentů, které jsou pro oblast dalšího vzdělávání podstatné, je 

Strategie celoživotního učení ČR (MŠMT, 2007). Ta vymezuje pojetí celoživotního 

učení včetně strategických dokumentů ČR a EU12. Analyzuje současnou situaci a 

představuje strategie pro další období. Mezi hlavní strategické směry patří uznávání a 

prostupnost, rovný přístup, funkční gramotnost, sociální partnerství, stimulace 

poptávky, kvalita a poradenství, tedy podobné těm, které byly stanoveny v Bílé knize.  

MŠMT navrhuje opatření na všech úrovních vzdělávání. Pro další vzdělávání 

představuje sedm strategických směrů a navrhuje opatření k jejich naplnění, včetně 

odpovědného ministerstva. Tyto strategické směry by podle tohoto dokumentu měly být 

provázány s operačními programy13. Jedná se Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (dále OP VK), Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost (dále OP LZZ) a Operační program Praha Adaptabilita (OP PA), 

který je samostatným programem na podporu CŽU v hlavním městě Praze. Součástí 

OP VK je i projekt EU peníze školám14, který poskytuje organizační pomoc školám při 

žádání o finanční prostředky z tohoto operačního programu. Některé vzdělávací akce 

pro učitele matematiky jsou organizovány v rámci těchto programů.  

3.2.3 Další dokumenty 

Další dokumenty, které se týkají problematiky celoživotního učení, celoživotního 

vzdělávání a dalšího vzdělávání, jsou dostupné na webových stránkách MŠMT. 

Stručnou historii vývoje konceptu celoživotního učení v Evropě a její zakotvení 

ve významných dokumentech shrnuje Strategie celoživotního učení ČR (MŠMT, 2007). 

Hlubší analýza dokumentů, které se týkají tohoto tématu, není cílem této práce.  

                                                 
12 Lisabonský proces a Lisabonská strategie, Kodaňský proces, Boloňský proces, a další 
13 čerpáno z prostředků ESF 
14 www.eupenizeskolam.cz 
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3.3 Rozdělení DVPP 

Rozdělení DVPP upravuje ve své první části vyhláška č. 317/2005 Sb.15 Myslím si, 

že tato vyhláška je spolu se zákonem č. 563/2004 Sb.16 nejdůležitějším legislativním 

dokumentem, který se DVPP týká, proto se jí chci v této kapitole podrobně věnovat. 

Vyhláška rozděluje druhy DVPP na tři oblasti – studium ke splnění kvalifikačních 

požadavků, studium ke splnění dalších kvalifikačních požadavků a studium 

k prohlubování odborné kvalifikace. 

3.3.1 Rozdělení podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

3.3.1.1 Studium ke splnění kvalifika čních požadavků 

Studium ke splnění kvalifikačních požadavků se dále dělí na: 

1) Studium v oblasti pedagogických věd (§ 2), 

2) Studium pedagogiky, 

3) Studium pro asistenty pedagoga, 

4) Studium pro ředitele škol a školských zařízení , 

5) Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6, odst. 1, písm. a, b)17. 

V rámci kvalifikačního vzdělávání získávají učitelé – studenti takové znalosti a 

dovednosti v příslušné oblasti (pedagogicko psychologická složka), které jsou součástí 

jejich odborné kvalifikace (1, 2 a 3) nebo kvalifikačními předpoklady pro výkon jejich 

funkce (4). Rozšířením odborné kvalifikace lze získat způsobilost k vykonávání přímé 

pedagogické činnosti na jiném druhu nebo stupni školy nebo k vyučování dalšího 

předmětu (5).  

Studium lze uskutečnit v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole 

(1, 5) nebo v zařízení pro DVPP (3). Délka studia se pohybuje od 100 do 250 

vyučovacích hodin, ukončuje se obhajobou závěrečné práce (1, 2, 5) a závěrečnou 

zkouškou před komisí. Úspěšný absolvent získává osvědčení. 

                                                 
15 Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 
kariérním systému pedagogických pracovníků 
16 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
17 V dalším textu označeno jako § 6a nebo § 6b 
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Způsobilost k výuce předmětu matematika, resp. k výuce vzdělávací oblasti 

Matematika a její aplikace lze získat v rámci studia v oblasti pedagogických věd (§ 2), 

pokud jí odborná kvalifikace předchozího vysokoškolského vzdělání studovaného 

v akreditovaném magisterském studijním programu svým charakterem odpovídá. 

Studiem k rozšíření odborné kvalifikace učitel získá odbornou kvalifikaci k výuce 

matematiky jako nového předmětu (§ 6b) nebo na jiném druhu nebo stupni školy (§ 6a). 

3.3.1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních požadavků 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních požadavků se dále dělí na: 

• Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, 

• Studium pro výchovné poradce, 

• Studium k výkonu specializovaných činností. 

Podle citované vyhlášky specializované činnosti jsou: 

• Koordinace v oblasti ICT, 

• Tvorba a následná koordinace ŠVP a vzdělávacích programů VOŠ, 

• Prevence sociálně patologických jevů, 

• Specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy, 

• Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených. 

V tomto typu studia je pro učitele matematiky zajímavá „Tvorba a následná 

koordinace ŠVP a vzdělávacích programů VOŠ“, kde mohou uplatnit odbornou 

matematickou složku své kvalifikace. 

3.3.1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Tato vyhláška definuje studium k prohlubování odborné kvalifikace jako vzdělávání 

průběžné, které „je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související 

s procesem vzdělávání a výchovy.“ 

Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména: 

• „nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie 

výchovy a obecné didaktiky, 
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• nové poznatky z vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových 

didaktik, 

• nové poznatky z prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany 

zdraví, 

• … i jazykové vzdělávání.“ 

Za formy průběžného vzdělávání jsou podle § 10 této vyhlášky považovány 

„zejména účast na kurzu nebo semináři“, jehož délka je nejméně 4 vyučovací hodiny. 

Doklad je stejně jako u ostatních forem osvědčení. Jiné formy tohoto typu vzdělávání 

vyhláška neupravuje.  

V 5. kapitole přináším přehled aktivit, které mohou přispívat k profesnímu rozvoji 

učitele matematiky a které jsou v době psaní této práce dostupné, resp. informace 

o jejich konání jsou dostupné.  

Kohnová (1995 a 2004) uvádí jako možné vzdělávací aktivity např. pořádání porad 

(Porady učitelské při Budči pražské již ve 40. let 19. století), setkávání učitelů, 

instruktáže, soustředění, vzdělávací cykly, vzdělávací akce, letní školy, kurzy, 

konference a také tzv. normativní školení. Ta se ovšem týkají učitelů obecně, tudíž se 

jimi v této práci nezabývám.  

Termín vzdělávací akce užívám jako nadřazený termín pro všechny tyto aktivity. 

V kontextu dalšího vzdělávání učitele matematiky mezi vzdělávací akce řadím zejména 

kurzy a semináře (nejčastěji historické, didakticko-matematické a semináře pro učitele 

podporující talentované žáky), přednášky, konference, jarní/letní/podzimní/zimní školy 

a podobné akce. 

Aktivity tohoto typu nejsou vždy akreditované18, především, pokud jsou pořádány 

nepravidelně a mají různorodá témata. Bez ohledu na akreditaci mohou mít srovnatelně 

pozitivní vliv na profesní rozvoj učitele. Akreditace by měla garantovat kvalitu, což 

bohužel není vždy pravidlem. Naopak i neakreditované aktivity mohou pro učitele mít 

nevídaný přínos. Akreditované i neakreditované aktivity průběžného vzdělávání mají 

shodnou charakteristiku. Jako klíčovou vidím možnost setkání s jinými učiteli 

                                                 
18 pak se jedná o vzdělávání informální, viz kapitola 3.4 
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matematiky, výměnu zkušeností, „dobré praxe“, vytržení ze stereotypu, změnu úhlu 

pohledu (byť jen na několik hodin) a budování sítě profesních kontaktů.  

3.3.2 Samostudium 

Podle zákona č. 563/2004 Sb.19 je další vzdělávání organizováno ve vzdělávacích 

institucích20 nebo se pedagogický pracovník věnuje samostudiu. Kohnová (1995) řadí 

mezi aktivity v rámci samostudia, které nazývá sebevzděláváním, studium učitelských 

a pedagogických časopisů (od konce 18. století), metodické a pedagogické literatury, 

zakládání, vedení a využívání učitelských knihoven, svépomoc, tzv. „pedagogická 

čtení“, apod. Felbigerova Kniha metodní, vydaná v r. 1777, je považována za počátek 

pedagogické literatury. Následuje vydávání pedagogických časopisů (Kohnová, 1995). 

Myslím, že do samostudia či sebevzdělávání je třeba zařadit komunikaci s dalšími 

učiteli  (ve sborovně, s kolegy, s uvádějícím učitelem apod.) a komunikaci v rámci 

projektů mezi různými třídami a školami, které je možno uskutečňovat např. pomocí 

edukačních portálů21 nebo jinými způsoby na internetu22. 

3.3.3 Typy dalšího vzdělávání učitelů (rozdělení podle dr. Kohnové) 

Kohnová (1995, s. 66) navrhuje dělení dalšího vzdělávání učitelů a dále tuto 

klasifikaci rozšiřuje (2004). Ta je částečně reflektována v současné legislativě. 

Následující popis je zjednodušen pro potřeby učitele matematiky. 

3.3.3.1 Sebevzdělávání 

Sebevzdělávání podle Kohnové (1995) vychází z aktivity učitele, které by měly být 

podporovány MŠMT. Primárně se předpokládá vytváření a využívání profesních 

knihoven s pedagogickou a didakticko-matematickou literaturou a odbornými 

časopisy23. Podle mého názoru by tato kategorie mohla být zařazena pod následující 

jako aktivní činnost učitele – pro sebe.  

Za její součást považuji i aktivity jako je vedení pedagogického deníku, sebereflexe, 

následná analýza, např. porovnání vyučovací hodiny na stejné téma několik let 

                                                 
19 § 24, odst. 4, písm. a, b 
20 tj., na vysokých školách, v zařízeních DVPP a v jiných zařízeních 
21 o edukačních portálech pro učitele matematiky viz kapitola 4.5 
22 o učitelích a sociálních sítích viz Pávová (2011) 
23 o odborných časopisech viz kapitola 4.4 
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za sebou, evaluace konkrétní didaktické situace a následná aplikace potřebných změn, 

které učitel identifikoval. Zpětná vazba od kolegy, rodiče nebo jiné osoby, která se 

hodiny účastní jako pozorovatel, nabízí jiný úhel pohledu. Ten může poskytnout 

konstruktivní kritiku a návrhy na zlepšení; případné ocenění je nezanedbatelným 

motivačním faktorem. Myslím si, že se stále zanedbávají názory a postoje těch, kterých 

se naše práce přímo dotýká, tedy žáků. Reflexe, která vychází přímo od žáků, také může 

přinést mnoho podnětů. Vytvoření prostředí24, kde je toto respektováno, má pozitivní 

atmosféru, žáci se cítí bezpečně, mohou vyslovit svůj názor, i když nemusí být správný, 

má příznivý vliv na formování jejich osobnosti. Přesně takové prostředí je třeba pro 

výuku matematice a k výchově pro pěstování matematiky.  

3.3.3.2 Aktivní činnost učitele 

Mezi aktivní činnosti učitele matematiky řadím všechny aktivity, které, kromě jeho 

profesního rozvoje, jsou prospěšné i pro jiné osoby, ať to jsou žáci, jiní učitelé nebo 

obec. Mezi takové aktivity pro žáky  patří podpora žáků při různých soutěžích, 

organizace rozšiřujících seminářů, práce s talenty, což je v současné didaktice 

matematiky velice diskutované téma se širokou podporou, a další aktivity, které podpoří 

jejich zájem o matematiku a kultivují jejich matematické myšlení. 

Aktivity, podporující další učitele matematiky, jsou zejména metodické (tvorba 

učebnic a jiných odborných učebních materiálů, pomůcek, apod.) (Kohnová, 1995). 

Podle mého názoru jednou z důležitých aktivit je zpětná vazba dalším kolegům, např. 

po hospitacích, organizace ukázkových hodin, převzetí role uvádějícího učitele nebo 

koordinátora ŠVP pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Důležitou součástí 

pedagogické činnosti učitele matematiky je podle mého názoru identifikace a podpora 

žáků nadaných/talentovaných25 v matematice. To se u nás děje především skrze velké 

množství matematických soutěží různého zaměření a různých forem. Matematické 

soutěže a jejich význam pro profesní rozvoj učitele matematiky představuji 

v kapitole 5.1.3.  

Myslím si, že v posledních letech narůstá důležitost komunikace učitelů z různých 

zemí, k čemuž jsou hojně využívány různé edukační portály. Podle mého názoru je 

                                                 
24 o klimatu ve třídě při výuce matematice více v kapitole 6.2.2 
25 o podpoře talentovaných žáků více také v kapitole 6.2.2 
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důležité vytvořit si síť profesních kontaktů, pro inspiraci, pro prevenci syndromu 

vyhoření, apod. 

3.3.3.3 Institucionální vzdělávání - legislativně jednotné typy dalšího 

vzdělávání  

Adaptační další vzdělávání je určeno pro začínající učitele. Za velice užitečnou 

považuji myšlenku aktualizačního dalšího vzdělávání, zejména při vysoké feminizaci 

českého školství a návratu učitelek z mateřské, resp. rodičovské dovolené. 

Rekvalifikační26 (rozšiřující) studium je podle současné legislativy zahrnuto pod § 

6 Studium k rozšíření odborné kvalifikace vyhlášky č. 317/2005 Sb. (o jiný druh nebo 

stupeň školy a další předmět). Doplňující pedagogické studium je podle stejné 

vyhlášky zahrnuto pod § 2 Studium v oblasti pedagogických věd, specializační 

studium pod § 9 Studium k výkonu specializovaných činností27. Doktorské studium je 

zahrnuto pouze pod zákonem o vysokých školách28, není tedy součástí systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Atestace pro pedagogické pracovníky zatím 

zůstávají ve formě návrhů a nejsou v rámci tohoto systému ošetřeny. 

Kohnová (2004) kategorizuje další vzdělávání podle výstupní certifikace. 

Do kvalifikačního vzdělávání zařazuje všechny zmíněné druhy dalšího vzdělávání 

kromě doktorského studia a atestace. Ty klasifikuje jako specifické druhy dalšího 

vzdělávání učitelů. 

3.3.3.4 Institucionální vzdělávání - průběžné další vzdělávání 

Průběžné další vzdělávání učitelů osobně považuji v rámci profesního rozvoje učitele 

matematiky za nejdůležitější. Ztotožňuji se s názorem Kohnové (1995, s. 69), že tento 

druh vzdělávání „…je třeba zdůraznit jako základ transformace školství, protože může 

být nabídnuto v co nejkratším čase co největšímu množství učitelů, umožňuje adekvátně 

rychlou aplikaci koncepčních změn ve výchově a vzdělávání.“ Podle mého názoru má 

dobrý učitel matematiky otevřenou mysl, kultivuje svoje matematické myšlení a 

podporuje své tvůrčí myšlení. Bez dalšího vzdělávání toto možné není. Nabídka 

                                                 
26 podle zákona č. 563/2004 Sb. § 24, odst. 8 „DVPP se nepovažuje za rekvalifikaci podle zvláštního 
právního předpisu“ tím je zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
27 odst. 1 písm. b) tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích 
programů vyšších odborných škol 
28 § 47 Doktorský studijní program 
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vzdělávacích akcí pro učitele matematiky je široká a jedním z cílů této práce je alespoň 

částečně ji zmapovat29 a poskytnout inspiraci.  

Ve své kategorizaci z r. 2004 (Kohnová, 2004) rozlišuje dvě podskupiny – kurzy a 

podobné akce30 a soustavnou metodickou a servisní činnost zařízení pro další 

vzdělávání učitelů, kterou do svého zrušení v roce 1991 prováděla pedagogická centra. 

Jejich funkci měla převzít následně utvořená střediska pro DVU; ta však zanikla, když 

byly v rámci reformy státní správy a samosprávy v roce 2000 zrušeny okresní úřady. 

V současné době tuto funkci plní různé vzdělávací instituce, většinou na krajské 

úrovni. DVPP bývá jen jednou cílovou oblastí těchto zařízení. Podrobněji popisuji tyto 

instituce z hlediska užitečnosti pro učitele matematiky v kapitole 4.1.3.  

Tyto instituce se věnují zejména činnosti metodické, poradenské, konzultační, 

vzdělavatelské, informační, koordinační a poskytují další služby (tamtéž, s. 94). 

Kohnová považuje za výhodnější uskutečňovat vzdělávací akce v těchto institucích na 

úrovni okresů ve srovnání se úrovní krajskou, a to z důvodů dopravní dostupnosti, 

nákladů finančních, časových, již utvořeného vztahu a znalosti kvalit svých kolegů
31 a 

možnosti využívat školních prostor a vybavení.  

Kohnová provedla několik výzkumů, týkajících se činnosti okresní zařízení pro další 

vzdělávání učitelů (Kohnová, 1996 a 2000, cit. in Kohnová, 2004, s. 94, 95). Podle 

jejich výsledků bylo více než 60 metodických kabinetů32 zaměřeno na matematiku. 

Servisní činnost, kterou by mohli využít33 učitelé matematiky, byla knihovna (více 

než 40 zařízení), publikační činnost (přibližně 30), videotéka (téměř 50), tvorba a 

distribuci audio a video programů (asi 25), zajištění a distribuce učebních pomůcek 

(více než 40) a tvorba učebních pomůcek (téměř 20). Poradenské služby byly 

následující: metodicko-didaktické (více než 60 zařízení), výpočetní technika a nabídka 

učebnic (více než 50) a didaktické techniky (40).  

                                                 
29 viz kapitola 5 
30 viz kapitola 3.3.1.3 
31 Hovoří se o soustavné činnosti, předpokládá se tedy kontinualita v účasti na těchto akcích. 
32 pro jednotlivé předměty, resp. vzdělávací oblasti 
33 v r. 1996 
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Kontaktní informace o těchto vzdělávacích institucích poskytuje na svých webových 

stránkách34 Národní informační centrum pro mládež (dále NICM) (Čákiová, 2006).  

3.4 Formálnost dalšího vzdělávání a učitel matematiky 

Strategie celoživotního učení ČR35 (MŠMT, 2007) definuje tři úrovně formálnosti 

CŽU, tedy i dalšího vzdělávání – formální, neformální a informální. Pro profesní rozvoj 

učitele matematiky jsou významné úrovně neformální a informální. Na formální  

úrovni, tedy v rámci systému vzdělávání, získá ve většině případů svou kvalifikaci 

v rámci přípravného/počátečního vzdělávání.  

Do neformálního vzdělávání jsou zahrnuty všechny kvalifikační programy 

a vzdělávací akce průběžného dalšího vzdělávání, ty jsou akreditovány MŠMT 

a poskytují osvědčení o absolvování příslušné vzdělávací akce. Informální vzd ělávání 

je potom jakákoliv jiná aktivity, kterou učitel matematiky provozuje, jedná se například 

o samostudium, organizaci soutěží, každodenní zkušenost, apod. Konkrétní vzdělávací 

akce na obou úrovních popisuje kapitola 5. 

3.5 Certifikace dalšího vzdělávání učitelů 

Certifikace v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je dána výše 

citovanou legislativou. Kohnová (2004) reflektuje názory odborníků, podle nichž by 

různé druhy tohoto vzdělávání měly být certifikovány různě a navrhuje toto legislativní 

zakotvení (podle Kohnové, 2004, s. 98, 99):  

• Formalizované (kvalifikační) studium – vysvědčení jako příloha 

k vysokoškolskému diplomu, 

• Atestace – osvědčení o atestační zkoušce podle stupně atestace, 

• Studium zaměřené na specifické funkce ve školství – osvědčení s uvedením 

kvalifikovanosti pro konkrétní funkci,  

• Normativní školení (kurzy) – osvědčení o absolvování kurzu, 

• Průběžné další vzdělávání – osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání 

učitelů. 

                                                 
34 viz příloha 4.3 
35 viz kapitola 3.2.2 
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Kohnová (2004) navrhuje propojení těchto certifikací, resp. získaného vzdělání 

s finančním ohodnocením a zařazením do odpovídajících platových tříd. Ve svém 

modelu36 dalšího vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání propojuje profesní rozvoj a 

kariérní řád, přičemž ty spolu tvoří profesní standard. Myslím si, že je vhodné na tomto 

místě zmínit problematiku atestací učitelů, standardů učitelovy práce a kariérního 

řádu. Tyto tři oblasti úzce souvisejí s dalším vzděláváním učitelů a myslím si, že nastal 

čas, kdy by se pracovníci na odpovědných místech měli konečně shodnout na společné 

strategii a vytvořit funkční systém. Pro mě jako začínající učitelku vidina finančního 

ohodnocení v nejnižší platové třídě není příliš lákavá a vzhledem k tomu, že považuji 

další vzdělávání za důležité zejména pro svůj osobní a profesní rozvoj, motivace 

k účasti na něm je v současnosti čistě vnitřní. Myslím si, že v dnešní ekonomické situaci 

je pro mnoho mladých lidí nemyslitelné nastoupit do školství, a právě takový systém 

(spolu s odpovídajícími finančními prostředky) by tuto situaci mohl změnit. 

3.6 Shrnutí 

V této kapitole jsem představila další vzdělávání pedagogických pracovníků v české 

legislativě a některých důležitých dokumentech. Podrobněji jsem se věnovala jeho 

rozdělení a stručně se zmínila o některých problémech, které další vzdělávání provázejí. 

Tuto klasifikaci sleduji i v následujících kapitolách, kde se věnuji konkrétním 

prostředkům profesního rozvoje učitele matematiky. 

                                                 
36 Model č. 2, Cíle dalšího vzdělávání učitelů, druhy dalšího vzdělávání učitelů a cesty ke zvýšení kvality 
vzdělávání, s. 100 
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4. Zdroje informací pro u čitele matematiky 

Učitelé matematiky, kteří se zúčastnili mého výzkumu37, pravidelně dostávají 

informační emaily o akcích dalšího vzdělávaní. Při aktivním vyhledávání se lze obrátit 

na instituce, jejichž aktivity jsou popsány v této kapitole38. Dále je k dispozici množství 

pedagogické literatury a edukačních portálů, které nabízejí didaktické materiály, 

možnost kontaktu s dalšími učiteli a další informace. 

4.1 Státní instituce 

4.1.1 Veřejné vysoké školy a jejich pracoviště zajišťující další 

vzdělávání pedagogických pracovníků 

Jako první zdroj informací, který jsem osobně využila, jsou webové stránky vysoké 

školy, na které studuji, následně dalších vysokých škol. Zaměřila jsem se na fakulty 

pedagogické, přírodovědecké, matematicko-fyzikální a na centra celoživotního 

vzdělávání, která jsou buď součástí jednotlivých fakult nebo slouží jako celouniverzitní 

instituce.39 

Na českých veřejných vysokých školách lze studovat na 9 pedagogických40 

fakultách, 8 z nich nabízí studium v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. To nabízí i 5 fakult přírodovědeckých41. Jediná matematicko-fyzikální 

fakulta (MFF UK v Praze), otevřela poslední ročník v akademickém roce 2009/2010, a 

v nejbližší době podobné studium otevřít neplánuje. Tím případní zájemci ztrácejí 

možnost studovat obor Učitelství deskriptivní geometrie42. PřF UP v Olomouci toto 

studium sice organizuje, ale pouze pro své studenty43. Dílčí kurzy nebo aktivity nabízejí 

i jiné fakulty nebo součásti vysokých škol. Centra celoživotního vzdělávání/dalšího 

vzdělávání nabízejí kurzy akreditované v rámci DVPP, některá z nich nabízejí i další 

akce celoživotního vzdělávání44. Většina z nich existuje jako součást některé z fakult. 

 

                                                 
37 viz kapitola 6 
38 konkrétní vzdělávací akce pro učitele matematiky viz kapitola 5 
39 seznam, včetně odkazů na webové stránky a zkratek viz příloha 4.2 
40 včetně Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci 
41 včetně Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
42 podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
43 Potvrzeno zaměstnancem této VŠ. 
44 např. Univerzity třetího věku. 
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4.1.2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) v rámci DVPP nabízí 

obecné informace. Pokyny k akreditacím vzdělávacích akcí DVPP jsou určeny jejich 

organizátorům. Sice existuje databáze akcí DVPP (tj. akreditovaných), ale je obtížné se 

v ní orientovat, navíc informace nejsou aktuální. Dále jsou k dispozici dokumenty, 

týkající se celoživotního učení a standardu učitelovi práce, které byly popsány 

v předchozích kapitolách. MŠMT řídí několik organizací, z nichž některé mohou být 

užitečným zdrojem pro učitele matematiky45, stejně jako rozcestníky školských portálů, 

z nichž ty relevantní jsou stručně popsány v následující části. 

4.1.2.1 Dům zahraničních služeb MŠMT  

Dům zahraničních služeb MŠMT (dále DZS) patří mezi organizace přímo řízené 

ministerstvem; zajišťuje styky se zahraničím (školské, vzdělávací a jiné). V zastoupení 

ministerstva implementuje programy evropské mobility a vzdělávání pro studenty i 

učitele (DZS, 2012c). Nejen pro učitele matematiky může být dobrým informačním 

zdrojem Akademická informační agentura (dále AIA), která zajišťuje např. 

pedagogické a hospitační stáže pro učitele ZŠ a SŠ nebo plní funkci národního 

koordinátora programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků46. Tyto 

programy jsou zaměřeny na multikulturní a společensko-vědní témata, ale podle mého 

názoru lze zahraniční stáž dobře využít i učiteli matematiky, např. kurzy „učení 

s integrací obsahu a jazyka“ (CLIL) ve Spojeném království. AIA podává informace 

o proběhlých a probíhajících stipendijních programech (DZS, 2012a). 

Další součástí DZS, která může být pro učitele matematiky zajímavá, je Národní 

agentura pro evropské vzdělávací programy (dále NAEP), která je koordinátorem 

vzdělávacích programů mezinárodní spolupráce v rámci Programu celoživotního 

učení (LLP 2007 – 2013)47. Z těchto programů jsem vyzdvihla Comenius (některé jeho 

aktivity), European Schoolnet a eTwinning, které popisuji níže48. 

 

                                                 
45 Seznam lze najít pod záložkou „Ostatní přímo řízené organizace“. 
46 programu PESTALOZZI Rady Evropy  
47 dříve zajišťováno Národními agenturami Socrates a Leonardo da Vinci 
48 viz kapitola 4.4.4 a kapitola 5.2 
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4.1.2.2 Národní institut dětí a mládeže MŠMT  

Národní institut dětí a mládeže MŠMT (dále NIDM MŠMT) je odborným 

pracovištěm MŠMT, které mimo jiné zajišťuje další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Náplň aktivit NIDM MŠMT je zaměřena na zájmové a neformální 

vzdělávání, pro učitele matematiky jsou důležité informace, které poskytuje 

k matematickým soutěžím49 vyhlašovaným a doporučovaným MŠMT. Součástí NIDM 

MŠMT je Talentcentrum, „jehož zaměstnanci v rámci svých činností vyhledávají, 

rozvíjejí a podporují nadané a talentované děti“ (NIDM MŠMT, 2012). NIDM MŠMT 

zajišťuje Pythagoriádu a Středoškolskou odbornou činnost. Talentcentrum je propojeno 

s následujícími dvěma projekty. 

Projekt PERUN50 je jedním z projektů NIDM MŠMT. Jeho cílem je zcentralizovat 

informace o aktivitách pro nadané žáky, jejich rodiče a učitele, a vytvořit ucelený 

systém včetně vytvoření sítě odborných regionálních pracovišť51, která budou tyto 

aktivity realizovat a podporovat. Kromě aktivit pro žáky je součástí projektu online 

poradna, online výuka pro učitele a organizátory aktivit pro nadané žáky, vzdělávací 

akce52 , včetně zahraničních (Talnet, 2011b). 

Součástí projektu PERUN je projekt Talnet, který poskytuje podnětné prostředí 

pro nadané žáky53 v přírodovědných a technických disciplínách. Podporuje učitele, kteří 

s těmito žáky pracují, poskytuje informace o aktuálních aktivitách (organizovaných i 

mimo Talnet), pořádá semináře, apod. Tento projekt je realizován Katedrou didaktiky 

fyziky MFF UK v Praze ve spolupráci s PřF UK, ČVUT, Gymnáziem Christiana 

Dopplera, Centrem pro letecký a vesmírným výzkum54 a Univerzitou Pavla Jozefa 

Šafárika55 (Talnet, 2011a). Talnet na svých webových stránkách56 nabízí zdroje 

(odkazy, materiály) pro práci s talentovanými žáky.  

                                                 
49 více k matematickým soutěžím v kapitole 5.1.3 
50 Péče, Rozvoj, Uplatnění Nadání  
51 tzv. SPONY 
52 kurzy, exkurze, stáže, školení, metodické a školící materiály 
53 o přínosu práce s nadanými žáky v matematice viz kapitola 6.2.2 
54 Oberpfaffenhofen, Německo 
55 Košice, Slovensko 
56 viz záložka „Příležitosti“ 
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4.1.2.3 Národní institut pro další vzdělávání 

Národní institut pro další vzdělávání (dále NIDV) organizuje a nabízí vzdělávací 

akce, analyzuje potřeby a tvoří koncepce v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků (NIDV, 2012b). NIDV má celorepublikovou působnost a většina 

vzdělávacích akcí je bez poplatku díky využití rozvojových programů MŠMT a dotací 

z ESF (NIDV, 2012c). Organizuje řadu projektů, včetně mezinárodních, a pro učitele 

velmi zajímavou soutěž DOMINO ČR – celostátní soutěž výukových objektů učitelů 

ZŠ a SŠ, letos ve druhém ročníku (NIDV, 2012a). 

4.1.2.4 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků (dále NÚV) vznikl sloučením tří institucí 

(Národního ústavu odborného vzdělávání, dále NÚOV, Výzkumného ústavu 

pedagogického v Praze, dále VÚP, a Institutu pedagogicko–psychologického 

poradenství). Zabývá se širokým spektrem činností v oblasti vzdělávání, s ohledem a 

zaměřením na celoživotní učení a spolupráci s EU (NÚV, 2012). Od ledna 2012 vydává 

čtvrtletník Vzdělávání, který nahrazuje periodika, která dříve vydával NÚOV a VÚP. 

Po sloučení spadá pod NÚV i Metodický portál RVP57. 

Na svých webových stránkách58 v sekci „Pro pedagogické pracovníky“ nabízí kurzy 

DVPP, v současné době je pro učitele matematiky zajímavý pouze kurz týkající se 

nadaných žáků s handicapem. Tomuto tématu se NÚV věnuje ve spolupráci s výše 

uvedenými institucemi59 a nabízí množství informací a užitečných odkazů. 

4.1.3 Vzdělávací instituce - soustavná servisní a poradenská činnost  

Vzdělávací instituce, které soustavnou servisní a poradenskou činnost60 nabízejí, 

v podstatě navazují na práci dřívějších krajských pedagogických center. Seznam těchto 

institucí nabízí na svých webových stránkách NICM, informace nejsou ovšem aktuální. 

Od data poslední aktualizace uběhlo více než pět let, za tu dobu se změnila organizace 

                                                 
57 viz kapitola 4.4.8 
58 viz příloha 4.4. 
59 NIDM MŠMT – Talentcentrum, NIDV 
60 obecně viz kapitola 3.3.3.4 
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mnoha z nich, většina webových stránek není v provozu nebo není aktualizována. Ty 

aktuální, které se mi podařilo nalézt, jsou uvedeny v příloze 4.3 spolu se seznamem 

vzdělávacích aktivit pro učitele matematiky. Informace uvedené v této kapitole jsou 

čerpala z těchto webových stránek. 

V Jihočeském kraji působí Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a Sředisko služeb školám ve čtyřech pracovištích – v Českých Budějovicích, 

Jindřichově Hradci, Strakonicích a Táboře. Tato zařízení nabízejí mnoho vzdělávacích 

akcí dalšího vzdělávání, pro učitele matematiky mají v součastné nabídce pouze jeden 

kurz, který se týká finanční gramotnosti 

V Jihomoravském kraji se jedná o Středisko služeb školám a Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, které ve školním roce 2011/2012 zatím 

nabízí celkem 18 kurzů61 pro učitele matematiky, většinou se týkají práce 

s matematických softwarem a aktivním učením v matematice. Součástí brněnského 

střediska je pracoviště v Hodoníně, které nabízí kurzy z matematiky pro učitele primární 

školy; jeho webové stránky jsou propojeny s portálem o školství Jihomoravského 

kraje62. Na něm jsou dostupné informace o termínech matematických soutěží63.  

V Karlovarském kraji  působí jedna vzdělávací instituce PECKA – Centrum 

celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s., v současné době nemá v nabídce žádné 

vzdělávací akce pro učitele matematiky. Organizuje přibližně dva takové kurzy ročně, 

na jaře a na podzim; podzimní nabídka se právě připravuje. 

V kraji Vyso čina je k dispozici hlavní pracoviště Vysočina Education v Jihlavě a 

další pracoviště v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad Sázavou. Tato 

pracoviště nabízejí množství aktivit a služeb, např. nebo materiály k práci s interaktivní 

tabulí apod. 

Královehradecký kraj  má pět pracovišť Školského zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, a to v Hradci Králové, Rychnově 

nad Kněžnou, Náchodě, Jičíně a Trutnově. Tato pracoviště mají společné webové 

stránky. Nově jsou organizátorem soutěží v rámci kraje, k čemuž byl zřízen samostatný 

                                                 
61 do konce dubna 2012, 3 z nich byly zrušeny 
62 www.jmskoly.cz 
63 o matematických soutěžích viz kapitola 5.1.3 



 - 35 –  

portál64. Jen ve 2. poletí tohoto školního roku nabízí téměř dvě desítky vzdělávacích 

akcí, zaměřují se na matematickou a finanční gramotnost, témata z geometrie a další 

didaktická témata. 

V Libereckém kraji  působí Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, které 

spolupracuje se středními školami jako Místními centry celoživotního vzdělávání. 

Pro učitele matematiky nabízí kurzy finanční gramotnosti, práce s interaktivní tabulí 

a další.  

V Novém Jičíně sídlí vedení vzdělávací instituce pro Moravskoslezský kraj, 

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, 

odloučená pracoviště v Novém Jičíně, Frýdku-Místku, Opavě (pro oblast Opava, 

Bruntál a Krnov) a Ostravě (pro oblast Ostrava a Karviná). Nabízí řadu kurzů 

na podporu mezipředmětových vztahů za využití matematiky a kvalifikační studium. 

Centrum spolupracuje s Projekty ve školství Moravskoslezského kraje65, které nabízejí 

vzdělávací akce s využitím informačních technologií ve výuce matematice.  

V Olomouckém kraji se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků zabývá 

zařízení Schola Servis s pobočkami v Prostějově, Jeseníku, Olomouci, Přerově a 

Šumperku. Pro učitele matematiky je organizováno malé množství kurzů, zaměřeny 

jsou zejména na matematickou gramotnost. Jako většina vzdělávacích institucí 

popsaných v této kapitole se věnuje i vzdělávání nepedagogické veřejnosti.  

V Pardubickém kraji  působí Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, o. p. s., 

výuku organizuje v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Svitavách. Kurzy, které 

nabízí tato instituce, se týkají využívání ICT ve výuce, řeší několik projektů, ale 

nabídka pro učitele matematiky neexistuje.  

Praha nemá své centrum, učitelé mohou využívat nabídek vysokých škol a jejich 

součástí či neziskových organizací. Ty jsou popsány výše66. Pro Středočeský kraj67 byl 

v roce 2010 zřízen Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, který organizuje vzdělávací akce v regionálních 

pracovištích v Benešově, Kladně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Nymburce, Praze, 

                                                 
64 soutezekhk.ssis.cz  
65 projekty.euromanazer.cz 
66 viz kapitola 4.1.1 
67 a pro Prahu 



 - 36 –  

Příbrami a Rakovníku. Na několik příštích měsíců nabízí kurzy zaměřené 

na matematickou gramotnost a využití ICT ve výuce matematice, bohužel není možné 

zobrazit minulé kurzy. 

V Ústeckém kraji působí Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, pod jehož hlavičkou 

byl zřízen portál VACLAV – Efektivní systém dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji. 

Vytvoření tohoto portálu je součástí širších aktivit DVPP v Ústeckém kraji. V současné 

době nabízí dvě vzdělávací akce pro učitele matematiky. Dále existuje Pedagogické 

centrum Ústí nad Labem, o.p.s. s pobočkami v Děčíně, Mostě a Teplicích; vzdělávací 

akce pořádá i v Litoměřicích a Chomutově.  

I ve Zlínském kraji  byl zřízen pro tyto účely specifický portál Zkola – Informační a 

vzdělávací portál Zlínského kraje. Jeho „sekce Pedagogičtí pracovníci je prostorem 

pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Jejím hlavním 

cílem je podpora vzájemné spolupráce“ (Zkola, 2012). Tento portál považuji 

za nejzdařilejší informační web v této skupině. Obsahuje různorodé informace, kontakty 

a odkazy včetně informací o vzdělávacích a pracovních možnostech pro učitele 

v zahraničí, informací o soutěžích a olympiádách, metodické materiály, výukové 

programy a mnoho dalších informací. Pro učitele matematiky jsou důležité i informace 

o konferencích, virtuálních hospitacích a inspirace pro výuku68. 

Při snaze podat komplexní informace o vzdělávacích institucích tohoto typu na mě 

čekalo několik překvapení. Hlavní překážkou byla neexistence centrálního místa, kde 

lze najít potřebné odkazy; MŠMT uvádí na svých webových stránkách pouze seznam 

bývalých pedagogických center, z nichž se většina transformovala nebo zanikla, 

kontaktní informace nejsou v tomto případě použitelné. Podobně tomu je i 

s informacemi, které poskytuje NICM MŠMT. V některých krajích se mi nepodařilo 

získat žádné informace. 

Velice mě zarazila různorodost těchto institucí. Některé nabízejí desítky 

vzdělávacích akcí pro učitele matematiky, některé žádné; jiné poskytují i další potřebné 

informace. V některých zařízeních lze objednat kurz podle vlastní specifikace, studovat 

pomocí elearningových metod, např. v prostředí Moodle. Žádná z těchto institucí se 

                                                 
68 viz příloha 4.3 



 - 37 –  

nevěnuje pouze DVPP, jsou k dispozici kurzy pro veřejnost a další aktivity. Některé 

kraje mají informační portály, kde se lze vcelku bez problémů orientovat a jsou opravdu 

hodnotným zdrojem informací a inspirace. Za nejpřínosnější považuji portály Zlínského 

a Středočeského kraje.  

Osobně sice nemám srovnání s centralizovaným systémem pedagogických center, ale 

myslím si, že úplná decentralizace je v tomto případě spíše na škodu.  

4.2 Jednota českých matematiků a fyziků 

Pro učitele matematiky je podle mého názoru nejdůležitější profesní společností 

Jednota českých matematiků a fyziků (dále JČMF). Ta podněcuje spolupráci vědců, 

pedagogů a příznivců matematiky a fyziky. Jednota byla založena 28. 3. 1862, rok 2012 

je tedy rokem oslav a akcí doprovázejících její 150 výročí69. Cílem JČMF je podpora 

rozvoje „matematiky a fyziky nad rámec akademických a průmyslových institucí a to 

zejména popularizací, péčí o talenty a vydáváním odborných stanovisek“ (JČMF, 

2012b). JČMF se podílela na založení několika mezinárodních společností.70 

Hlavní aktivity JČMF (JČMF, 2012b): 

• „pořádá konference, semináře a setkání, 

• vyhlašuje a organizuje soutěže na všech úrovních škol, 

• vydává časopisy, učebnice a monografie, 

• popularizuje nové i klasické poznatky před laickou veřejností, 

• věnuje se historii, 

• vydává stanoviska k vědecké práci.“ 

Organizační dělení se řídí zaměřením, pro učitele matematiky jsou důležité dvě sekce - 

Česká matematická společnost a Společnost učitelů matematiky.  

JČMF úzce spolupracuje s Jednotou slovenských matematiků a fyziků, což je 

dáno historickými událostmi a společným původem v Jednotě československým 

                                                 
69 Hlavních oslav 28. 3. 2012 jsem měla možnost se zúčastnit. 
70 zakládajícím členem Evropské matematické společnosti, Evropské fyzikální společnosti a garantem 
členství ČR v Mezinárodní matematické unii 
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matematiků a fyziků. Ze stejných důvodů v kapitole 5 uvádím několik významných 

slovenských vzdělávacích aktivit. 

4.2.1 Česká matematická společnost Jednoty českých matematiků a 

fyziků 

Česká matematická společnost Jednoty českých matematiků a fyziků (ČMS 

JČMF) byla založena v roce 1972 jako Matematická vědecká sekce. Pořádá odborné 

konference a jiné vzdělávací akce, spolupracuje s mezinárodními matematickými 

společnostmi a věnuje se rozvoji matematiky jako vědy, zejména v oblasti výzkumu 

(JČMF, 2012). 

Hlavní aktivity ČMS JČMF (podle JČMF, 2009):  

• organizace přednášek, odborných setkání a konferencí, 

• péče o matematické vědecké talenty (SVOČ, soutěž o cenu ČMS), 

• přispívání k popularizaci matematiky, 

• vyjadřování se k tématům souvisejícím s výzkumem v matematice, 

• zastupování české vědecké komunity v nadnárodních organizacích (IMU, EMU), 

• spolupráce s dalšími národními matematickými společnostmi. 

4.2.2 Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a 

fyziků 

Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (dále 

SUMA JČMF), dříve jako Matematická pedagogická sekce JČMF71, organizuje řadu 

vzdělávacích akcí pro učitele a přátele matematiky, které jsou podrobněji popsány 

např. v kapitole 5.1.2.2. Dále vydává odborné didakticko-matematické časopisy72, její 

představitelé řeší projekty a vyjadřují se k palčivým otázkám, které se týkají současné 

situace didaktiky a výuky matematiky (SUMA JČMF, 2012).  

                                                 
71 Sekce nese název SUMA JČMF od roku 2002. 
72 viz následující kapitola 
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Webové stránky SUMA JČMF73 jsou zdrojem informací z oblasti didaktiky 

matematiky, materiálů pro výuku a inspirace k vytvoření materiálů vlastních, o které se 

následně učitelé mohou podělit. V sekci „ke stažení“ jsou přístupné sborníky z různých 

konferencí a publikace, které jsou řešením některého z výše zmíněných projektů.  

4.3 Odborné časopisy 

Cílené samostudium se neobejde bez kvalitní pedagogické literatury. Chtěla bych se 

zmínit o časopisech, které jsou podle mého názoru pro učitele matematiky velmi 

inspirativní. Zabývají se aktuálními tématy matematiky a didaktiky matematiky; autoři 

se velmi často dělí o zkušenosti z praxe. Učitelé matematiky se mohou na obsahu těchto 

časpisů podílet, pokyny pro autory jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých 

časopisů74. Čtyři, podle mého názoru, nejvýznamnější časopisy pro učitele matematiky, 

které vydává JČMF, popisuji níže. Doplňuji poznámkou o internetovém časopisu JČU 

v Českých Budějovicích. Pracovníci KMDM PedF UK se podílejí na vydávají několika 

mezinárodních časopisů pro učitele matematiky75. Další časopisy užitečné pro učitele 

matematiky jsou dostupné v České digitální matematické knihovně76. 

4.3.1 Matematika, fyzika, informatika 

Časopis Matematika, fyzika, informatika  (dále MFI) vychází od roku 1991, a to 

10krát ročně; přímo navazuje na časopis Matematika a fyzika ve škole. Zabývá se 

didaktikou matematiky, fyziky a informatiky na základních a středních školách. 

Jednotlivé články si můžete přečíst v českém nebo slovenském jazyce, obsahuje 

i užitečné informace o dalším vzdělávání (MFI, 2012). Zajímavé matematické úlohy 

ze stejnojmenné rubriky jsou přístupné na webových stránkách MFI a vyšly i knižně 

pod názvem Sbírka netradičních matematických úloh : Sbírka z algebry, geometrie, 

kombinatoriky a teorie čísel (Švrček, 2007). Od 22. ročníku (2012/2013) bude MFI 

vycházet jako internetový časopis a bude volně přístupný na adrese mfi.prometheus-

nakl.cz77. 

                                                 
73 www.suma.jcmf.cz  
74 viz příloha 4.4 
75 Seznam časopisů, kam přispívají učitelé KMDM PedF UK, doporučené časopisy KDM MFF UK a 
časopisy, které zveřejňuje česká digitální matematická knihovna uvádím v příloze 4.4 
76 viz kapitola 4.4.1 
77 V současné době se stránka připravuje. 
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V rámci edice metodických příruček pro učitele a studenty učitelství Praxe učitele 

matematiky, fyziky, informatiky 78 vyšly v roce 1995 publikace Máte rádi kružnice? 

(Boček a Zhouf, 1995), Dejte hlavy dohromady a řešte úlohy (Koman, 1995) a Rovnice 

ve škole neřešené (Calda, 1995). 

4.3.2 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 

„Pokroky“ se věnují tématům z historie i současnosti a z didaktiky matematiky, 

fyziky a astronomie, publikují čeští i zahraniční autoři. Časopis přináší „informace a 

zprávy o činnosti JČMF a recenze knih“ (JČMF, 2011). Vycházejí od roku 1956, a to 

čtyřikrát ročně. 

4.3.3 Rozhledy matematicko-fyzikální 

„Rozhledy“ jsou určeny jak pro učitele základních a středních škol, tak pro jejich 

talentované žáky a pro žáky se zájmem o matematiku, fyziku nebo informatiku a jejich 

historii. Kromě zajímavých článků jsou publikovány netradiční úlohy a informace 

o různých soutěžích. Časopis vychází čtyřikrát ročně od školního roku 1921/1922, kdy 

navázal na Přílohu k Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky, která byla jeho 

součástí od roku 1892 (Štoll, 1990). V současné době časopis vychází za podpory 

MFF UK v Praze a FJFI ČVUT v Praze.  

4.3.4 South Bohemia Mathematical Letters 

South Bohemia Mathematical Letters (dále SBML) je časopis vydávaný od roku 

1993 JČU v Českých Budějovicích. Zabývá se aplikovanou matematikou a didaktikou 

matematiky se zaměřením na využití počítačů ve výuce matematice. Je psán primárně 

anglicky, autory jsou čeští i zahraniční autoři (Dept. of Math. PF USB, 2010).  

4.3.5 Učitel matematiky 

Učitel matematiky je časopisem pro učitele matematiky základních a středních škol, 

zabývá se matematikou a její didaktikou (JČMF, 2012b), uveřejňuje zajímavé úlohy a 

informace o vzdělávacích akcích a matematických soutěžích. Vychází čtyřikrát ročně 

od r. 1992, ve spolupráci s PřF MU v Brně (SUMA JČMF, 2012). 

                                                 
78 jako příloha časopisu MFI 
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4.4 Edukační portály 

S rozvojem informačních technologií mají i učitelé možnost komunikovat s kolegy 

ze vzdálenějších oblastní. Vzniká množství edukačních portálů, kde se učitelé dělí o své 

zkušenosti, zveřejňují materiály, které vytvořili, vyměňují si informace. Vytvářejí a 

rozšiřují si tak svoji profesní síť. Některé z nich popisuji níže. 

4.4.1 Česká digitální matematická knihovna 

Česká digitální matematická knihovna (dále DML-CZ), podporována AV ČR, 

shromažďuje odbornou matematickou a didakticko - matematickou literaturu, a to 

v elektronické podobě79. DML-CZ nabízí přístup ke článkům v matematických 

časopisech, sborníkům z konferencí, monografiím a jiným publikacím, které lze 

stáhnout pro osobní potřebu. Webové stránky jsou v anglickém jazyce, stejně jako 

některá literatura (DML-CZ, 2010). Myslím, že DML-CZ je výborným zdrojem 

informací pro učitele matematiky všech typů škol. 

4.4.2 Česká škola 

Čeká škola se profiluje jako „nezávislý školský zpravodajský portál“ (Česká škola, 

2001), který je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol; je 

partnerským portálem portálu Učitelské listy. Hlavními aktivitami jsou publikace 

článků, navazující diskuse a tématické diskusní skupiny. Pro učitele matematiky jsou 

zajímavé odkazy na příspěvky týkající se matematiky jako školního předmětu, DVPP, 

DUM80, CLIL81 a dalších. Tento portál je velmi užitečným rozcestníkem pro oblast 

vzdělávání. 

4.4.3 e-Matematika 

Tento portál je určen pro žáky i učitele matematiky, je vytvářen stejnou skupinou 

jako portál www.zkousky-nanecisto.cz; cílem této skupiny je věnovat „se matematice ze 

všech možných stránek a ze všech možných úhlů pohledu“ (Husar, 2012). V současné 

době nabízí různé materiály pro výuku matematice a „matematické služby“, z nichž 

                                                 
79 Starší publikace jsou skenovány ve vysoké kvalitě a digitálně upraveny. 
80 digitální učební materiály 
81 integrovaná výuka cizího jazyka do odborného předmětu 
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některé jsou zpoplatněny. Materiály pokrývají učivo základní a střední školy, některá 

témata vyšší matematiky a další.  

4.4.4 eTwinning 

eTwinning82 je součástí elearningového programu Evropské komise. eTwinning 

nabízí projektové balíčky, moduly, evropské workshopy, vzdělávací programy, 

vzdělávací aktivity v rámci projektů Comenius/Grundtvig, školy se mohou zapojit 

do eTwinningových skupin. Vytváří sociální síť partnerských evropských škol, která 

existuje ve 23 jazycích (eTwinning, 2011). V rámci eTwinningu v současné době 

existuje téměř 13 000 projektů týkající se matematiky, jichž se účastní více než 1 600 

škol z celé Evropy. 

4.4.5 Mapa vzdělávací nabídky pro pedagogy DVPP.info 

Mapa vzdělávací nabídky pro pedagogy DVPP.info (dále DVPP.info) 

zprostředkovává vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky. Ve svém portfoliu má 

desítky poskytovatelů těchto akcí. Patří mezi ně soukromé subjekty, obecně prospěšné 

společnosti, vysoké školy i jednotlivci. Zároveň ve svém Magazínu DVPP.info 

poskytuje prostor pro publikaci článků a následnou diskusi. Jeho partnerským portálem 

je portál Učitelské listy (DVPP.info, 2012). 

4.4.6 Matematika pro každého 

Matematika pro každého je portál, kde lze najít zajímavé materiály pro výuku 

matematice, online testy z některých témat středoškolské matematiky, matematické 

fórum, který nabízí prostor pro diskuse, včetně vysokoškolských témat. V sekci 

„Hlavolamy“ jsou k dispozici kombinatorické algebraické slovní úlohy (Vojáček, 

2010). 

4.4.7 Matematika s chutí 

Matematika s chutí je projekt, který vznikl na podporu podnětné výuky matematice. 

Je určen pro třídní kolektivy od 3. do 8. ročníku základní školy. Projekt bude realizován 

ve školním roce 2012/2013, přihlášky lze podávat v červnu a červenci 2012. Cílem 

tohoto projektu je vytvoření a podpora třídního klimatu, které vytváří podnětné 

                                                 
82 viz také kapitola 5.2.1 
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prostředí pro výuku matematice. Tento projekt je svými zásadami konstruktivistický83, 

podle definice Hejného a Kuřiny (2001). Portál bude učitele podporovat metodicky, 

zejména v rámci projektů, do jejichž tvorby se také budou moci zapojit. 

Z dlouhodobého hlediska je cílem změna matematického myšlení mladé generace a 

zvýšení konkurenceschopnosti České republiky (ISEA, 2012). 

4.4.8 Metodický portál RVP a Učitelský spomocník 

Metodický portál RVP  vznikl jako podpora učitelů při zavádění RVP. Pro učitele 

matematiky je zde k dispozici značné množství různých typů materiálů – články, 

elearning, odkazy, informace o kurzech apod. Mohou se zúčastnit virtuální hospitace 

hodin matematiky a zapojit se do diskuse, v rámci DUM je zde možnost vyhledávat 

digitální učební materiály, v rámci Wiki lze sdílet učební pomůcky, pedagogické 

znalosti a plánovaní výuky. Každý učitel se může zúčastnit diskuse na téma, které ho 

zajímá. Digifolio  je profesní sociální síť, kterou provozuje tento portál. Jeho součástí je 

i Učitelský spomocník, kde lze také najít inspiraci a metodickou pomoc. 

4.4.9 Portál o školství a vzdělávání INFO.EDU.CZ 

Portál o školství a vzdělávání INFO.EDU.CZ (dále info.edu.cz) je portál 

spravovaný ÚIV, resp. NÚV. Pro učitele matematiky je vhodným zdrojem informací a 

metodických materiálů. K dispozici bylo diskusní fórum, po změně statutu ÚIV ale 

nelze do diskusí přispívat, ale stále jsou dostupné ke čtení. V záložce „Burza 

vzdělávacího obsahu“ jsou k dispozici výukové materiály, portál odkazuje na zajímavé 

knihy příslušného školního předmětu, včetně matematiky. Může sloužit i jako 

rozcestník84 na další portály, které se zabývají školskou matematikou (info.edu.cz, 

2011). Některé z nich jsou uvedeny v této kapitole.  

4.4.10 Portál VeŠkole.cz 

Tento portál se zabývá prací s interaktivními tabulemi Smart Notebook a podporou 

učitelů, kteří je využívají. V oblasti Matematika a její aplikace (matematika, finanční 

matematika) je k dispozici 1077 položek85, které lze použít od mateřských po střední 

školy. Učitelé se mohou stát spolupracovníky portálu a sdílet materiály, které vytvořili, 

                                                 
83 Více o konstruktivistických přístupech v Kapitole 6. 
84 záložka „Vzdělávání na internetu“ 
85 DUM 
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např. v rámci jednoho z kurzů k interaktivním tabulím. Na portálu je zdarma ke stažení 

software86 k jejich vytvoření. Portál VeŠkole.cz organizuje různé semináře, školení, 

konference a Smart kluby, obsahuje i rozcestník (Biskupová, 2012). 

4.4.11 Scientix 

Scientix je edukační portál, který volně navazuje na aktivity projektu SPICE87 a je 

součástí programu European Schoolnet. Obdobně jako eTwinning je určen zejména 

k výměně zkušeností mezi evropskými učiteli, konkrétně učiteli matematiky a jiných 

přírodních věd. Oba projekty jsou propojené. Scientix má shromažďovat výukové 

materiály a vědecké studie, které jsou zpracovány v rámci evropských projektů 

přírodních věd ve školách. Příspěvky mohou být zdarma přeloženy do jednoho 

ze 23 jazyků zemí, které se na něm podílejí. Projekt je určen široké veřejnosti, včetně 

samotných žáků (DZS, 2012b). 

4.4.12 Talnet 

Projekt Talnet organizuje tzv. T-aktivity  a podporuje učitele v péči o talentované 

žáky. Svoje aktivity otevírá i širší veřejnosti. Většina z nich je ale určená pro žáky a 

probíhá online, např. T-kurzy, T-exkurze, T-prosemináře, Café Talnet. Talnet pořádá 

soustředění, T-International (online týdenní setkání), T-fórum a podporuje semináře, 

které slouží k přípravě na Matematickou olympiádu; organizuje semináře pro učitele a 

poskytuje jim online materiály, ve kterých se mohou seznámit s „přístupy k identifikaci 

a rozvoji nadaných [žáků], [nabízí] reflexi, výměnu … zkušeností z praxe 

ve společenství kolegů, učitelů ze škol, a ukázky práce s žáky v Talnetu“ (Talnet, 2011c). 

4.4.13 Tvořivá škola 

Portál Tvořivá škola je vhodná pro učitele, kteří chtějí zakomponovat principy 

činnostního učení do své výuky. To má podporovat rozvoj „logického myšlení, 

komunikace a všech dalších klíčových kompetencí“ (Tvořivá škola, 2012). Pro učitele 

matematiky jsou pořádány kurzy88 „Činnostní učení ve výuce matematiky“ postupně 

pro všechny ročníky základní školy, ukázkové hodiny matematiky, letní školy a 

konference tvořivých škol. 

                                                 
86 Smart Notebook Express, ActiveInspire Viewer, Selecto Flash Designer, Smart Ideas 
87 http://spice.eun.org/web/spice 
88 akreditovány v rámci DVPP 



 - 45 –  

Výše uvedené portály považuji za více či méně důležité pro práci učitele matematiky. 

Jejich přehled by měl sloužit k inspiraci pro aktivity a směr, kterým se učitelé chtějí 

vydat. Současně předpokládám, že je kriticky zhodnotí a nebudou slepě následovat 

obsah a formy, které jim nevyhovují. Některé webové stránky nabízejí pouze dílčí 

informace a odkazy na další webové stránky, z nichž některé uvádím v příloze 4.5. 

4.5 Výzkumy 

Řada odborníků a politiků se odvolává na výsledky mezinárodních výzkumů PISA a 

TIMSS, avšak ne všichni s nimi souhlasí a podrobují je tedy kritice (Štěch, 2011). 

Myslím si, že pro učitele matematiky je důležité o jejich existenci alespoň vědět. 

4.5.1 PISA 

PISA89 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) od roku 2000 

zpracovává mezinárodní výzkumy, kde se zabývá hodnocením vzdělávacích systémů 

na celém světě, pomocí testování dovedností a znalostí 15ti letých žáků (Průcha aj., 

2001). V roce 2009 se testování zúčastnilo 65 zemí a stejné testy podstoupili žáci 

dalších 10 zemí v roce 2010 (PISA, 2012). Mezi oblastmi, které PISA zkoumá, je 

i matematická gramotnost. Čeští žáci byli testování čtyřikrát – v letech 2000, 2003, 

2006 a 2009. Další testování probíhá v letošním roce.  

4.5.2 TIMSS  

TIMSS90 je druhým významným výzkumem, který se zabývá testováním 

matematické gramotnosti. Organizuje jej Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků 

vzdělávání (IEA). Testovanými jsou žáci 4. a 8. ročníků základních škol. Kromě 

výsledků těchto testů se do výzkumů zařazují i postoje žáků k matematice a jejich 

názory na tento předmět, spolu s analýzou kurikulárních dokumentů (Průcha aj., 2001). 

Výzkumy byly provedeny v letech 1999, 2003, 2007 a 2011; posledního z nich 

zúčastnilo 63 zemí. Další testování proběhne v roce 201591. Ve stejném termínu 

proběhne testování TIMSS Advanced 2015. To bude testovat maturanty, kteří se hlásí 

ke studiu vědeckých a technických oborů (IEA, 2012). 

                                                 
89 Mezinárodní program pro hodnocení žáků 
90 Trendy v mezinárodním výzkumu matematického a přírodovědného vzdělávání 
91 duben 2015 na severní polokouli, říjen 2014 na jižní polokouli 
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4.6 Ostatní subjekty 

4.6.1 Mensa ČR 

Mensa ČR, resp. Dětská mensa má bohaté zkušenosti v oblastí práce s nadanými 

dětmi, vyhledává talenty a podporuje jejich rozvoj (Blumenstein, 2011). Spolupracuje 

se školami, organizuje různé projekty, letní tábory pro děti a mládež, nabízí konzultace, 

pravidelně rozesílá pracovní listy pro děti92 i dospělé, podporuje zakládání klubů 

pro nadané děti, apod. (Mensa ČR, 2012). Mezi akce, jichž se mohou žáci zúčastnit, 

patří i Logická olympiáda93. V rámci projektu Mensa pro školky94, jehož cílem je 

zvyšování efektivity využívání dětského mozku, resp. efektivity učení a využívání 

paměti dětí ve věku do 6 let, spolupracuje s Centrem nadání, o.s.95 (Mensa ČR, 2010). 

Mensa ČR zřizuje jako jediná národní Mensa gymnázium96 pro nadané97 žáky.  

4.6.2 Nakladatelství Fraus 

Nakladatelství Fraus pro učitele matematiky nabízí semináře z matematiky, 

finanční gramotnosti a jiných didaktických oblastí. Pořádá semináře ve školách 

(v oblasti DUM), dále potom produktová a metodické didaktická školení. Kurzy jsou 

akreditovány v rámci DVPP (Fraus, 2012). 

4.7 Závěr 

V této kapitole jsem se snažila shromáždit informace o dostupných materiálech 

pro výuku matematice a pro hlubší rozvoj odborně didaktických kompetencí učitele 

matematiky. Tyto dvě oblasti jsou navzájem propojené a dostatek vhodných zdrojů je 

podle mého názoru jedním z předpokladů úspěšné práce učitele. Jako hlavní „zdroj“ 

téměř všeho je dnes možno označit internet. Vzhledem k tomu, že publikovat v tomto 

virtuálním světě lze cokoliv a kýmkoliv, učitelé by měli zvážit, zda jimi nalezené zdroje 

odpovídají pojetí výuky matematice tak, jak ji oni učí, učit si přejí nebo jakým směrem 

jsou ochotni svůj výukový styl přizpůsobit.  

                                                 
92 pro děti od 2 let, z různých oblasti intligence 
93 Podrobně v kapitole 5.1.3.2 
94 projekt Mensy International „Mensa NTC Learning System“ 
95 www.centrumnadani.cz 
96 Mensa gymnázium, Praha 5, www.mensagymnasium.cz 
97 IQ nad 130 je základním vstupním kritériem. 
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V posledních letech se výuka matematice propojuje s informačními technologiemi, 

ať už jde o interaktivní tabule, které jsou často standardním vybavením základních škol, 

počítačové programy dynamické geometrie (Cabri, GeoGebra apod.) nebo internetovou 

spolupráci s jinou školou. Ovšem ne všichni jsou zastánci tohoto trendu. Osobně se 

ztotožňuji s názorem své spolužačky Bc. Veroniky Havelkové98, že konkrétně při řešení 

některých geometrických úloh není nutné „opouštět papír“, ne pro všechny je totiž 

použití počítačového programu vhodné. Na druhou stranu se otevírá celá škála úloh, 

které lze řešit pouze tímto způsobem. Podle mého názoru není rozumné uchylovat se 

k extrémům a platí, že učitelé by měli techniku používat ku prospěchu svému a svých 

žáků, ne že by technika měla používat je.  

                                                 
98 Bc. V. Havelková se věnuje využití programu GeoGebra ve výuce matematice. 
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5. Nabídka dalšího vzdělávání pro kvalifikovaného učitele 

matematiky 

5.1 V České republice 

Ve 3. kapitole jsem popsala systém DVPP, jak je daný vyhláškou č. 317/2005 Sb. 

V této kapitole se budu zabývat konkrétními vzdělávacími akcemi nebo aktivitami, 

které jsou pro učitele matematiky dostupné, zajímavé nebo mohou být inspirací pro jeho 

profesní rozvoj v oblasti matematiky a didaktiky matematiky. Z tohoto důvodu se zde 

nezabývám obecně pedagogickými nebo didaktickými tématy. Seznam vzdělávacích 

institucí a organizací zmíněných v kapitole 5 uvádím včetně odkazů na jejich webové 

stránky v přílohách 5. 1 – 5.7. Pokud není uvedeno jinak, ZŠ se rozumí 2. stupeň ZŠ. 

Primární školou se zde zabývám jen okrajově, většinou v souvislosti se vzdělávacími 

akcemi pro učitele všech stupňů škol.  

5.1.1 Kvalifika ční vzdělání 

Aktuální informace jsem čerpala především z webových stránek příslušných 

veřejných vysokých škol v ČR. Kvalifikační vzdělávání je organizováno v rámci jejich 

fakult99, celouniverzitních ústavů nebo mezifakultní spoluprací. V této kapitole uvádím 

přehled a stručný popis nabízených programů100.  

5.1.1.1 Zisk kvalifikace – pedagogické způsobilosti (§ 2) 

Student takového programu získá kvalifikaci vykonávat pedagogickou činnost. 

Zabývám se zde matematickými obory nebo obory úzce příbuznými bez učitelské 

složky. Pedagogicko-psychologická složka je stejná pro všechny obory, liší se 

oborovými didaktikami. Ne všechny vzdělávací instituce nabízejí toto studium i pro 

budoucí učitele matematiky. Některé z nich inzerují toto studium pod dřívějším názvem 

„Doplňující pedagogické studium“.  

Tuto kvalifikaci lze získat na pedagogických a přírodovědeckých fakultách (včetně 

FP TUL a MFF UK v Praze) veřejných vysokých škol ČR, případně v jejich 

specializovaných centrech pro DVPP. Většina těchto center nese v názvu „celoživotní“ 

nebo „další“.  
                                                 
99 pedagogických nebo přírodovědeckých – viz kapitola 4.1.1 
100 odkazy na konkrétní studijní programy uvádím v příloze 5.1 
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Studium je nabízeno pro budoucí učitele matematiky základních i středních škol, 

většinou jsou v nabídce obě možnosti. Některé vzdělávací instituce mají zajištěnou 

přímo didaktiku matematiky, jiné pouze didaktiku obecnou101, případně didaktiku 

přírodovědných předmětů102. MFF UK v Praze otevřela poslední ročník v akademickém 

roce 2009/2010 a v následujících letech tento program ani programy podle § 6 otevírat 

nebude.  

Studium nabízejí tyto vzdělávací instituce: 

• Technická univerzita v Liberci, Centrum dalšího vzdělávání (ZŠ, SŠ),  

• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 

Centrum celoživotního vzdělávání (ZŠ, SŠ),  

• Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje 

pracovníků ve školství (ZŠ, ZŠ a SŠ),  

• Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (ZŠ, SŠ, SŠ – DG)103,  

• Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního 

vzdělávání (SŠ),  

• Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (SŠ).  

5.1.1.2 Rozšíření kvalifikace – jiný druh nebo stupeň školy (§ 6a) 

Jde o rozšíření kvalifikace o jiný stupeň, tj. o 2. a/nebo 3. stupeň; některé 

magisterské studijní programy VŠ mají akreditaci pro oba stupně, jiné jen pro jeden, a 

proto je třeba kvalifikaci rozšířit, pokud učitel chce vykonávat pedagogickou praxi 

na jiném (vyšším) stupni školy.  

Stejně jako v předchozí kapitole je studium nabízeno na pedagogických a 

přírodovědeckých fakultách veřejných vysokých škol ČR, případně v jejich 

specializovaných centrech pro DVPP. Nabízeny jsou buď obě možnosti rozšíření 

kvalifikace (pro ZŠ nebo pro SŠ) nebo jen pro SŠ.  

                                                 
101 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního 
vzdělávání 
102 Technická univerzita v Liberci, Centrum dalšího vzdělávání 
103 MFF UK v Praze již nové ročníky neotvírá. 
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Studium nabízejí tyto vzdělávací instituce: 

• Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta (ZŠ, SŠ),  

• Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (SŠ),  

• Technická univerzita v Liberci, Centrum dalšího vzdělávání (ZŠ, SŠ),  

• Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (ZŠ, SŠ)104,  

• Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního 

vzdělávání (ZŠ, SŠ).  

5.1.1.3 Rozšíření kvalifikace – další předmět (§ 6b) 

Dalším předmětem se pro účely této diplomové práce myslí předmět matematika105 

nebo deskriptivní geometrie pro již kvalifikované učitele jiného předmětu. Rozšíření 

kvalifikace o další předmět nabízejí převážně fakulty pedagogické, v menší míře pak 

fakulty přírodovědecké.  

Studium nabízejí tyto vzdělávací instituce: 

• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Oddělení 

celoživotního vzdělávání a pedagogické praxe (ZŠ),  

• Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta (ZŠ),  

• Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (SŠ),  

• Technická univerzita v Liberci, Centrum dalšího vzdělávání (ZŠ, SŠ),  

• Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta (ZŠ a SŠ),  

• Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (ZŠ, SŠ)106,  

• Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního 

(ZŠ).  

5.1.1.4 Specializovaná činnost – ŠVP a VP pro VOŠ (§ 9b) 

Učitel matematiky může využít odborné didakticko-matematické složky své 

kvalifikace pro tvorbu a koordinaci vzdělávacích programů a tím mít větší vliv 

                                                 
104 MFF UK v Praze již nové ročníky neotvírá.  
105 resp. vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 
106 MFF UK v Praze již nové ročníky neotvírá.  
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na výuku. Studium této specializace nabízejí pouze dvě veřejné VŠ, a to Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích (PF JČU – OCV a PP) a Západočeská univerzita 

v Plzni (FP ZČU).  

5.1.2 Průběžné další vzdělávání (§ 10) a další vzdělávací akce 

V této kapitole se zabývám průběžným vzděláváním, které je velmi rozsáhlé a 

různorodé. Protože tento typ DVU a aktivity informálního vzdělávaní mají stejnou 

charakteristiku, zařazuji je do společné kapitoly. Snahou je podat ucelený pohled na tyto 

aktivity, ale nevyhrazuji si právo na úplnost. Cílem je spíše poskytnout inspiraci. Tento 

způsob vzdělávání považuji za nejdůležitější složku profesního rozvoje učitele, proto 

této kapitole věnuji značný prostor.  

5.1.2.1 Kurzy, přednášky, semináře 

Kurzy a semináře jsou jedinou formou průběžného dalšího vzdělávání, které 

vyhláška107 uznává. Možné rozdělení se nabízí z hlediska délky trvání na dlouhodobé 

(semestr, akademický rok) a krátkodobé (většinou jednorázové nebo krátký cyklus 

přednášek, seminářů). K dispozici je i nemalé množství neakreditovaných akcí. 

Zaměření je různorodé jako matematika sama. Neustále se objevují nové potřeby, 

na které vzdělávací instituce reagují tvorbou nových kurzů, přednášek a seminářů108.  

Vzdělávací akce s akreditací109 MŠMT 

Kurzy, které pořádá NIDM MŠMT , jsou většinou z oblasti pedagogiky volného 

času, ale následující mohou být využity i učiteli matematiky: 

• Moderní deskové hry a klíčové kompetence 1,  

• Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2,  

• Geocaching – trendová hra.  

                                                 
107 Vyhláška 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 
kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 
108 poznámky o akreditaci a odkazy na webové stránky s informacemi o příslušné vzdělávací akci jsou 
uvedeny v přílohách 5.1 a 5.2 
109 akreditovaných jako akce DVPP 
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NIDV 

• Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením,  

• Co a jak čteme v matematice?,  

• Matematika s využitím kancelářského SW,  

• Ve světle výsledků maturitní zkoušky 2011 – matematika.  

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta 

• Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol,  

• Kódy a šifrování – jejich matematický základ a historie,  

• Moderní metody matematiky: analýza, topologie a geometrie,  

• Kódy a šifry - jejich matematický základ a historie (č. 45, 212)110,  

• Konečná komutativní algebra a její aplikace (č. 46),  

• Polynomická zobrazení (č. 47),  

• Aplikace teorie grafů (č. 48),  

• Animace a interaktivita ve výuce matematiky a fyziky s využitím Cabri Geometrie 

(č. 59),  

• Rozvíjení geometrického názoru a prostorové představivosti ve výuce na ZŠ a SŠ 

(č. 83),  

• Hrajeme si s čísly (č. 84),  

• Využití možností MS Word a MS Excel v matematických a příbuzných předmětech 

(č. 120).  

Tvořivá škola – České činnostní učení 

• Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku,  

• Činnostní učení ve výuce matematiky v 3. ročníku,  

• Činnostní učení ve výuce matematiky v 4. a 5. ročníku,  

                                                 
110 číslo semináře v seznamu všech akcí DVPP zveřejněném na webových stránkách univerzity – 
viz příloha 5.1 
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• Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku,  

• Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku.  

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky 

matematiky  

• Hrajeme si v matematice,  

• CLIL – integrace nejazykových předmětů a cizího jazyka,  

• Matematika a enviromentální výchova,  

• Statistické zpracování dat na PC.  

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta  

• Středoškolská matematika pod lupou.  

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Matematicko-fyzikální 

fakulta – OP PA Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, 

aktuálně a s aplikacemi (pro učitele SŠ v Praze) – vzdělávací moduly pro matematiku: 

• Geometrie a náš svět,  

• Matematika a budování finanční gramotnosti,  

• Vývoj matematiky jako popularizující stimul,  

• Využití matematiky v praxi.  

Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a 

sociálních studií 

• Finanční gramotnost pro učitele ZŠ (cyklus kurzů).  

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky 

a technické výchovy  

• Zajímavá algebraická témata: nové podněty a úlohy,  

• Využití výpočetní techniky ve výuce,  

• Didaktické hry v matematice 1. stupně.  
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Vzdělávací akce bez akreditace MŠMT – semináře a přednášky 

Většina kateder matematiky nebo matematických ústavů, které zajišťují výuky 

matematiky pro učitelské studium, pořádá přednášky nebo semináře z didaktiky 

matematiky a historie matematiky pro učitele, studenty a zájemce z řad pedagogické 

veřejnosti. Většinou se konají během semestru, často nepravidelně. Jsou pořádány i 

přednášky z odborných matematických témat se zaměřením pro učitele.  

Didakticko matematické semináře 

Katedra matematiky PedF MU a JČMF 

• Seminář věnovaný vybraným partiím matematiky a její didaktiky, 

Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě – cykly seminářů 

• Pátek s matematikou pro středoškoláky (pro studenty a učitele SŠ),  

Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TU v L iberci ve spolupráci s 

Centrem vzdělanosti Libereckého kraje  

• Semináře z didaktiky matematiky,  

Katedra matematiky PřF UJEP (v rámci projektu TAU (Teen Age University) - 

Práce s učiteli) 

• Semináře učitelů matematiky SŠ a ZŠ,  

• Přednášky z matematiky pro učitele SŠ,  

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze, pod patronací 

JČMF 

• Didakticko matematický seminář,  

Katedra didaktiky matematiky MFF UK v Praze  

• Didakticko-historický seminář (součástí didakticko-historického semináře je pražská 

část celostátního semináře z dějin matematiky),  

Katedra matematiky PdF UP v Olomouci a SUMA JČMF 

• Didaktický seminář,  
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Katedra algebry a geometrie PřF UP v Olomouci a Olomoucká pobočka JČMF 

• Semináře z didaktiky matematiky a elementární matematiky.  

 

Matematické semináře 

Ústav matematiky a biomatematiky PřF JČU  

• Semináře Ústavu matematiky a biomatematiky,  

Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě – cykly seminářů 

• seminář z matematické analýzy,  

• druhý seminář z matematické analýzy,  

• seminář z diferenciální geometrie a jejich aplikací,  

• seminář z diskrétních dynamických systémů,  

Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TU v L iberci  

• Odborný seminář KO-MIX, cyklus odborných přednášek,  

Katedra matematiky PřF UJEP v Ústí nad Labem 

• odborný seminář katedry matematiky – Logika matematiky: moderní kurs klasické 

logiky,  

Katedra matematiky PřF UHK v Hradci Králové 

• semináře pro řešitele Matematické olympiády – kategorie A, B a C, 

Katedra algebry a geometrie PřF UP v Olomouci 

• Seminář z univerzální algebry a uspořádaných množin,  

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava 

• Občasný seminář z matematické analýzy (OSMA).  
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5.1.2.2 Konference 

Konference, kterých se učitelé matematiky účastní, jsem rozdělila na národní a 

mezinárodní podle toho, jak jsou podle pořadatelů v současné době profilované. 

Mezinárodní konference jsou pořádány na území ČR (zpravidla v angličtině) každý rok 

nebo se místo konání střídá mezi pořádajícími zeměmi.  

Většina konferencí se koná každoročně, některé jednou za dva roky, některé 

nepravidelně. Můžeme se setkat i s konferencemi jednorázovými. Velký nástup nově 

pořádaných konferencí nastal začátkem 90. let 20. století, proto se dnes setkáváme 

s ročníky ve druhé dekádě.  

Dalším kritériem, podle kterého lze tyto konference strukturovat, je zaměření podle 

stupňů a typů škol. Ve většině případů se toto zaměření překrývá, proto jsem jej uvedla 

v závorce za názvem konference.  

Konference pro učitele matematiky se konají po celé republice. Většina z nich je 

podporována a organizována místní střední školou111 ve spolupráci s vysokými školami, 

jejich fakultami a příslušnými katedrami matematiky spolu s oblastními pobočkami 

JČMF a SUMA JČMF.  

Byla jsem překvapena značným množství konferencí, které jsou pro učitele 

matematiky k dispozici. V následujícím přehledu jsem se soustředila na konference, 

které nějakým způsobem souvisí s didaktikou matematiky; řada z nich je akreditovaná 

v rámci DVPP. Informace jsem čerpala z příslušných webových stránek112. Nejvíce 

informací a odkazů na konference lze najít na stránkách SUMA JČMF. Stejně jako 

v celé kapitole 5 je cílem pouze orientace v nabídce (ne její úplnost) a inspirace pro 

další vzdělávání.  

Národní konference pro učitele matematiky 

• Ani jeden matematický talent nazmar (ZŠ, SŠ, VŠ),  

• Brána matematikou otevřená (SŠ, VŠ),  

• Dva dny s didaktikou matematiky (ZŠ, SŠ) (akreditováno),  

                                                 
111 existuje i podpora ze strany některých MŠ a ZŠ 
112 odkazy na všechny konference uvádím v příloze 5.3 
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• Celostátní setkání učitelů matematiky na gymnáziích (G),  

• Celostátní setkání učitelů matematiky středních odborných škol (SOŠ),  

• Jak učit… (matematice žáky ve věku…) (2. stupeň ZŠ),  

• Konference o geometrii a počítačové grafice (SŠ, VŠ),  

• Letní škola Fraus – Matematika s koncepcí prof. Hejného (1. st. ZŠ) (akreditováno),  

• Letní škola s didaktikou matematiky (MŠ, ZŠ),  

• Podzimní škola péče o talenty v matematice MAKOS (talenty),  

• Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol,  

• Seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky (ZŠ, SŠ),  

• Seminář o výuce matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol 

(ZŠ, SŠ),  

• Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách (SŠ) 

(akreditováno),  

• Setkání učitelů a studentů matematiky,  

• Tři dny s matematikou (SŠ),  

• Užití počítačů ve výuce matematiky (ZŠ, SŠ) (akreditováno).  

Mezinárodní konference pro učitele matematiky pořádané v ČR 

• „EME “ Elemetary Mathematics Eduaction (1. stupeň ZŠ),  

• „ ICPM “ International Conference Presentation of Mathematics,  

• Mezinárodní konference historie matematiky,  

• „SEMT“ International Symposium Elementary Mathematics Teaching,  

• Zimní škola z historie matematiky.  

Mezinárodní konference pro učitele matematiky se střídavým místem konání 

• „CERME “ Conference of the European Society for Research in Mathematics 

Education,  
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• „CIEAEM “ International Commission for Study and Improvement of Mathematics 

Education,  

• Czech – Polish – Slovak Mathematical Conference,  

• „ESU“ European Summer University On The History And Epistemology In 

Mathematics Education,  

• „PME“ Psychology of Mathematics Education,  

• „YESS“ YERME Summer School.  

Jednorázové konference pro učitele matematiky 

• Jak připravit učitele matematiky,  

• Konference Matematika - základ evropské vzdělanosti,  

• Matematika a reálný svět,  

• Od činnosti k poznatku.  

5.1.2.3 Zkušenost a její předávání  

Vlastní zkušenost, pokud ji učitel umí správně reflektovat, je další významnou 

součástí jeho profesního rozvoje. Neměla by chybět zpětná vazba (od kolegy nebo 

jiného dospělého) a to zejména pro začínající učitele113. V rámci konference Dva dny 

s didaktikou matematiky jsou organizovány ukázkové hodiny, které stejně jako 

náslechové hodiny/hospitace u kolegů mohou být významným zdrojem inspirace.  

5.1.3 Aktivní činnost učitele matematiky – matematické soutěže 

V této části se věnuji matematickým soutěžím, protože jsou podle mého názoru 

pro učitele matematiky důležité, a to v několika rovinách: 

• Učitel se zabývá složitějšími úlohami, než v běžných hodinách, což osvěžuje a 

kultivuje jeho matematické myšlení, a prohlubuje tím svůj vhled do matematiky. 

Zároveň se může podílet na tvorbě úloh pro takovou soutěž.  

• Koordinace matematické soutěže je příležitostí ke spolupráci s učiteli matematiky 

z jiné školy, regionu apod., což přispívá k rozšiřování jeho sítě profesních kontaktů.  

                                                 
113 situaci začínajícího učitele reflektuje rozhovor s Elenou – viz kapitola 6 a příloha 6.1 
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• Matematické soutěže jsou rozšířené, informace alespoň o těch nejznámějších jsou 

dostupné na každé škole a je na učiteli, kolik času a energie jim bude věnovat.  

• Matematické soutěže slouží jako diagnostický nástroj pro identifikaci 

matematických talentů a další práci s nimi (Calábek aj., 2007). Ta často znamená 

výzvu, která učitele motivuje k dalšímu vzdělávání nejen v didaktice matematiky.  

MŠMT (2011) ve svém srpnovém věstníku každoročně vydává přehled soutěží a 

přehlídek, které pro následující školní rok vyhlašuje (jako jediný vyhlašovatel – soutěže 

typu A, jako jeden z vyhlašovatelů – soutěže typu B) a další soutěže, na nichž se 

nepodílí (soutěže typu C). Problematiku soutěží upravuje Vyhláška č. 55/2005 Sb., 

o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. 

K soutěžím jsou vydávány organizační řády v souladu s touto vyhláškou. Účast žáků 

v soutěžích je dobrovolná, i když se některých z nich účastní celé třídy nebo školy 

(např. Matematický klokan). Většina soutěží národního charakteru má svou 

mezinárodní obdobu.  

Cílem této kapitoly je přinést ucelený přehled matematických soutěží, kterých se 

čeští žáci účastní. Považuji za důležité, aby učitelé matematiky měli možnost se v této 

oblasti zorientovat. Přehledy a seznamy, které jsou dostupné (např. Zhouf, 2001; 

Uhlířová, 2012), nejsou aktuální, a věnují se zejména nejznámějším soutěžím jako je 

Matematická olympiáda, Matematický klokan, korespondenční semináře a další. Jiné 

přehledy uvádějí velmi stručné informace s odkazy, které jsou ne vždy dostupné (např. 

SUMA JČMF v sekci Matematické soutěže). Zároveň jsem se snažila ukázat přinos 

pro učitele matematiky. I z tohoto důvodu je kapitola 5.1.3 rozsáhlejší114. 

5.1.3.1 Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU 

Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU (dále „CMS“) je soutěž 

vytvořená pro žáky SOŠ, SOU a jiných středních škol, kteří sice mají o matematiku 

zájem, ale vzhledem k omezenému obsahu probírané látky se nemohou účastnit 

Matematické olympiády nebo podobně náročných matematických soutěží. Soutěž 

vyhlašuje MŠMT a organizuje JČMF, letos ve 20. ročníku (CMS, 2012a).  

                                                 
114 seznam matematických soutěží s odkazy na jejich oficiální webové stránky je uveden v příloze 5.4 
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Žáci soutěží po ročnících ve třech kategoriích pro SOU (I. – III.) a čtyřech 

kategoriích pro SŠ (IV. – VII.), ve dvou kolech – školním a celostátním (tamtéž). 

Celostátní kolo se koná v příslušném soutěžním středisku (CMS, 2012b). Soutěžní 

zadání a výsledkové listiny od roku 1999 jsou k dispozici na webové stránce CMS115.  

5.1.3.2 Logická olympiáda 

Logická olympiáda (dále LO) je vyhlašována MŠMT a organizována Mensou ČR. 

Jedním z cílů LO je vyhledávání skrytých talentů, jejich integrace a motivace, „hlavním 

cílem je obrátit pozornost dětí i odborné veřejnosti … [k schopnostem] logického 

myšlení a samostatného uvažování“ (Blumenstein, 2011, s. 12). LO je soutěží 

individuální. Žáci soutěží ve třech kategoriích – A (1. stupeň ZŠ), B (2. stupeň ZŠ a 

odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a C (střední škola). První kolo je nominační a 

skládá se z vyplnění online testu (30, resp. 35 minut). Krajské kolo probíhá pro všechny 

ve stejný den, finálové kolo se koná v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, účastní se 

ho 200 soutěžících (LO, 2011). Úlohy LO se na rozdíl od většiny ostatních soutěží 

nezveřejňují; k dispozici je pouze omezené množství ukázkových úloh. První ročník LO 

se konal v roce 2009, v roce 2010 se zúčastnilo téměř 15 000 žáků, v roce 2011 více než 

32 300 žáků. LO je jednou z mnoha aktivit, která Mensa ČR pořádá. Navazující akcí je 

Tábor LO, který se koná v Lužických horách na začátku července pro žáky 10 – 12 let a 

na přelomu července a srpna pro žáky 14 – 15 let; kapacita je 28 žáků (LO, 2012).  

5.1.3.3 Matematická olympiáda  

Nejstarší matematickou soutěží u nás (letos 61. ročník) je Matematická olympiáda 

(dále MO); jejím vyhlašovatelem je MŠMT a za její uskutečnění je zodpovědná JČMF 

(MŠMT, 2005). Je organizována v kategoriích pro 2. stupeň základní školy (Z5 – Z9) a 

střední školu (A – C). Vysoký počet kategorií MO u nás je světovou výjimkou (Zhouf, 

2010). Od roku 1985 je do MO zařazena i kategorie P, která je kategorií 

programátorskou. Úlohy jsou otevřené se zvyšující se náročností a nutností samostudia. 

Nejprve probíhá domácí kolo, po té soutěž pokračuje jedním až třemi dalšími koly, 

v závislosti na kategorii. Úspěšní řešitelé z kategorie A reprezentují ČR 

na Mezinárodní matematické olympiádě (dále IMO), před níž se účastní přípravného 

soustředění (MŠMT, 2005).  
                                                 
115 viz příloha 5.č 
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Od roku 2006 je pořádána Středoevropská matematická olympiáda (dále MEMO); 

její druhý ročník se konal v září 2008 v Olomouci. Hlavní myšlenkou obou soutěží je 

umožnit zisk zkušenosti s mezinárodní soutěží co největšímu počtu talentovaných žáků. 

Proto se ve stejném roce nelze účastnit jak IMO, tak MEMO; zároveň MEMO je 

otevřená pro žáky nejvýše předposledního ročníku SŠ (MEMO, 2011).  

Aktivnímu učiteli MO nabízí dobré zázemí ve studijní literatuře (Zhouf, 2001). 

Zadání a řešení z minulých kol jsou pravidelně zveřejňována v ročenkách116, které jsou 

dostupné na webových stránkách MO, stejně jako zadání domácího kola aktuálního 

ročníku. Ta lze získat i od příslušných okresních garantů (pro ZŠ), předsedů krajských 

komisí (pro SŠ) nebo v časopisech117 „Učitel matematiky“, „Matematiky, fyzika, 

informatika“ a „Rozhledy matematicko-fyzikální“. Učitelům jsou dále k dispozici 

„Komentáře k úlohám MO“118, které obsahují více řešení jednotlivých úloh spolu 

s několika rozšiřujícími nebo návodnými úlohami a odkazy na další literaturu. „Škola 

mladých matematiků“ je edice, která může být zdrojem inspirace, jak žákům zpřístupnit 

rozšiřující středoškolské učivo matematiky119. Jsou organizovány semináře k MO 

pro učitele i pro žáky; např. Matematické besedy MÚ SU v Opavě120 nebo Letní 

soustředění MOFO ostravské pobočky JČMF. Dalším způsobem přípravy jsou 

korespondenční semináře, které popisuji dále (kapitola 5.1.3.9).  

5.1.3.4 Internetová matematická olympiáda pro studenty středních 

škol 

Internetová matematická olympiáda pro studenty středních škol121 je 

jednorázová soutěž, která se koná každý rok poslední úterý v listopadu. První ročník se 

uskutečnil v roce 2008. V zatím posledním, čtvrtém, ročníku se zúčastnilo více než 

1 200 soutěžících z České a Slovenské republiky. Soutěží se v nejvýše 7členných 

družstvech, při řešení úloh je dovoleno využívání jakýchkoli dostupných materiálů, 

včetně internetu. Úlohy mají různou obtížnost, podle níž jsou bodované. Zadání i řešení 

                                                 
116 pro ZŠ od 48. ročníku (1998/1999) a pro SŠ od 43. ročníku (1993/1994) 
117 viz kapitola 4.3 
118 Po přihlášení dostupné na webových stránkách MO nebo u organizátorů soutěže. 
119 v letech 1961 až 1988 vyšlo celkem 61 svazků - In Zhouf, 2001, s. 165; dostupné u organizátorů 
soutěže 
120 viz také příloha 5.2 
121 Soutěž není vyhlašována MŠMT, ale pro logickou návaznost jsem ji zařadila za MO.  
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úloh jsou k dispozici na webové stránce soutěže (Hoderová, 2011). Pořadatelem je 

Ústav matematiky FSI VUT v Brně.  

5.1.3.5 Matematický klokan 

Matematicky klokan (dále MK) je jednorázová soutěž, která se koná každoročně 

v březnu; letos proběhl 18. ročník. Její obtížnost je menší než u MO nebo 

u Pythagoriády. Jak z pohledu žáků, tak učitelů je tato soutěž přístupnější a zajímavější 

než podobné matematické soutěže (Zhouf, 2001). Naše republika se v loňském roce 

2010/2011 se svými 314 000 soutěžícími připojila k více než 6 000 000 účastníkům MK 

z 54 zemí ze čtyř světadílů (Hátle, 2011).  

Soutěž vyhlašuje MŠMT, zajišťuje JČMF, odbornými garanty jsou Katedra 

matematiky PdF UP a Katedra algebry a geometrie PřF UP v Olomouci (Matematický 

klokan, 2012). Distribuci materiálů zajišťují krajští důvěrníci, jejichž seznam je 

dostupný na webových stránkách MK122.  

Tato soutěž pro žáky ZŠ a SŠ je mezinárodní. Vznikla jako prostředek k získání žáků 

pro studium matematiky v roce 1980 v Austrálii (SUMA JČMF, 2008). V roce 1991 se 

poprvé konala v Evropě, a to ve Francii. V Paříži dnes sídlí koordinační centrum 

asociace „Klokan bez hranic“, která sdružuje země, v nichž se soutěž pořádá. V ČR 

soutěžíme od roku 1995. MK probíhá i v Americe a Asii (Zhouf, 2010).  

Soutěžní úlohy jsou zadávány pro všechny země ve stejný den. Soubor úloh si každá 

země může přizpůsobit národním zvyklostem, změnit smí až pět úloh. Ty jsou na rozdíl 

od jiných matematických soutěží uzavřené s výběrem odpovědi. V současnosti každý 

soubor obsahuje 24 úloh se vzrůstající obtížností, za jejichž řešení lze získat nebo také 

ztratit body. Proto na začátku každý obdrží 24 bodů (tamtéž).  

Soutěží se v následujících kategoriích: Cvrček (2. a 3. ročník ZŠ), Klokánek (3. a 

4. ročník ZŠ), Benjamín (6. a 7. ročník ZŠ)123, Kadet (8. a 9. ročník ZŠ)124, Junior (1. a 

2. ročník SŠ) a Student (3. a 4. ročník SŠ). Kategorii Cvrček, která byla do soutěže 

zařazena v roce 2006, organizujeme jako jedna z mála zemí; v roce 2011 se jí zúčastnilo 

téměř 80 000 soutěžících a byla druhou nejvíce zastoupenou kategorií (Hátle, 2011). 

                                                 
122 viz příloha 5.5  
123 a příslušné ročníky víceletého gymnázia 
124 a příslušné ročníky víceletého gymnázia 
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Dalšími specifickými aktivitami v rámci této soutěže byl  v letech 2004 a 2005 MK 

pro žáky se sluchovým postižením a v roce 2007 spuštění nové soutěže Přírodovědný 

klokan (Zhouf, 2010). 

Stejně jako pro MO jsou pro MK vydávány ročenky, které obsahují úlohy všech 

kategorií z celého ročníku. Kromě toho se v nich dozvíte novinky, statistiky a jména 

nejúspěšnějších soutěžících. Od roku 2006 je pořádán „Běh s klokanem“, během 

kterého soutěžící řeší úlohy, hlavolamy apod. (Matematický klokan, 2007). Se soutěží 

souvisí i další aktivity jako podzimní škola péče o talenty MAKOS, mezinárodní 

„Kangaroo Meeting KSF“, seminář Klokani v Jeseníkách, letní školy a účast vybraných 

soutěžících na mezinárodních soustředěních „Kangaroo Summer Camp“ (JČMF, 2012).  

5.1.3.6 Náboj 

Náboj (někdy nesprávně nazýván Matematický náboj) je mezinárodní matematická 

soutěž, která se poprvé konala v Bratislavě v roce 1998. Čeští žáci se k soutěži připojili 

před osmi lety. Soutěž vyhlašuje MŠMT, od roku 2011 ji garantuje MFF UK v Praze. 

Soutěží pětičlenná družstva125, která zastupují svou střední školu, a to ve dvou 

kategoriích – Junior (žáci nejvýše druhého ročníku) a Senior (libovolné složení; Náboj, 

2012a). Letos se Náboje zúčastnilo 254 družstev126, z toho 146 z ČR, převážně 

z gymnázií (Náboj, 2012c).  

Každou školu může zastupovat nejvýše jedno družstvo v každé kategorii. Pokud se 

ale škola účastní jednoho ze tří vybraným korespondenční seminářů, může získat 

„žolíka“, který jí umožní vyslat jedno družstvo navíc. Zúčastnit se mohou žáci 

bez předchozích zkušeností s matematickými soutěžemi, cílem je probudit týmového 

ducha a zájem o matematiku (Náboj, 2012b). V soutěži vyhrává družstvo s nejvyšším 

počtem bodů za správně vyřešené úlohy. Na začátku je zadáno šest z nich, další pak 

výměnou za vyřešenou úlohu. Soutěžící tak mohou řešit několik úloh najednou. 

Celkový čas je 120 minut. Žáci i učitelé se mohou inspirovat v archívu předchozích 

ročníků, zadání i řešení jsou dostupná na webové stránce soutěže127.  

                                                 
125 Podle pravidel je nejmenší počet členů čtyři, smíšená družstva nejsou povolena.  
126 z Prahy, Bratislavy, Opavy a Košic 
127 viz příloha 5.4 
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Obdobné soutěže128 organizují i jiné subjekty, např. studenti Gymnázia Christiana 

Dopplera pořádají soutěže Pražská střela a Dopplerova vlna (GChD, 2012), Matboj  

se koná v rámci Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové (MKS, 2012) a Matematické 

putování vzniklo z aktivit studentů KMDM PedF UK v Praze (KMDM PedF UK, 

2011).  

5.1.3.7 Pythagoriáda 

Pythagoriáda je původně slovenskou soutěží, v ČR letos probíhá 35. ročník. 

V několika posledních letech v její organizaci došlo k významným změnám. 

Ke školnímu a krajskému kolu bylo přidáno kolo okresní, v zápětí bylo krajské kolo 

zrušeno. Původně se soutěžilo pouze v kategoriích 6. a 7. ročníku ZŠ a odpovídajících 

ročnících víceletého gymnázia, v současné době soutěží i žáci 5. a 8. ročníků (NIDM 

MŠMT, 2011). Úlohy zůstávají otevřené a na úrovni učiva příslušných ročníků.  

Stejně jako předchozí soutěže je Pythagoriáda vyhlašována MŠMT, organizačně je 

zajišťována odbory školství, mládeže a tělovýchovy příslušných krajských úřadů. 

Soutěž byla mezi lety 1978 a 2009 připravována pracovníky Výzkumného ústavu 

pedagogického v Praze, od června 2009 tuto činnost převzal NIMD. Distribuci zadání 

zajišťují pracovníci odborů školství krajských úřadů nebo krajští/okresní garanti. Ta 

jsou po skončení celé soutěže dostupná na webových stránkách Talentcentra NIDM 

MŠMT (NIDM MŠMT, 2011).  

Pythagoriáda je na nižší úrovni obtížnosti než Matematická olympiáda, ale je 

náročnější než Matematický klokan. Není příliš rozšířená, oficiální informace jsou 

zveřejněny v rámci výše zmíněného Talentcentra, základní informace uvádí Zhouf 

(2001). Možné aktivity učitele matematiky se v této soutěži příliš neliší od předchozích.  

5.1.3.8 Středoškolská odborná činnost 

Středoškolská odborná činnost (dále SOČ) je soutěž pro talentované žáky středních 

škol; letos probíhá její 34. ročník. Je vyhlašována MŠMT a zajišťována NIMD. Soutěží 

se individuálně nebo kolektivně v řešení teoretických a praktických úloh. Na výběr jsou 

odborná témata z 18 humanitních, technických a přírodovědných oborů. Cílem této 

soutěže je „vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení 

                                                 
128 viz kapitola 5.1.3.10 
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odborných problémů … ve vědních oborech“ (SOČ, 2012). Soutěžící samostatně 

zpracovávají zadaný problém. Forma práce je odborná, přikládají se funkční modely, 

zařízení, učební pomůcky apod. Práce se obhajuje před porotou (MŠMT, 2007). SOČ 

má zpravidla čtyři kola, která končí soutěžními přehlídkami. Pro vítěze se otevírá 

možnost účasti na mezinárodních soutěžích obdobného charakteru.  

I SOČ má pro učitele připravené zázemí. V lednu 2012 bylo otevřeno několik 

konzultačních středisek SOČ129 (KS SOČ), která jsou první aktivitou projektu PERUN, 

již zmíněného v kapitole 4.1.2.2. Připravují se i další podpůrné aktivity pro žáky i 

učitele – např. prázdninové stáže na odborných pracovištích, letní školy, zahraniční 

výměnné pobyty apod. Speciálně pro učitele to bude exkurze na mezinárodní soutěž 

EU Contest. Školitelé KS SOČ budou k dispozici učitelům i žákům prostřednictvím 

emailu, Skypu, popřípadě osobně. Budou s nimi konzultovat odborné problémy, které se 

týkají zpracování jejich prací, vypisovat témata prací, zajišťovat zázemí pro realizaci 

experimentů nebo výrobu pomůcek a modelů.  

NIDM MŠMT organizuje „Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky“ jako součást 

projektu PERUN. Učitelé matematiky mohou působit jako vedoucí práce, hodnotitelé a 

organizátoři aktivit, které jsou zaměřené na SOČ. Na webových stránkách SOČ130 je 

zdarma k dispozici časopis SOČkař, archív metodických materiálů nebo fórum 

pro případné dotazy. Pro inspirace jsou k dispozici vítězné práce (první tři místa) 

z celostátních přehlídek z 27. – 33. ročníku, ty ale neobsahují poznámky hodnotitelů 

apod. Všechny materiály jsou určeny jak učitelům a konzultantům, tak soutěžícím 

žákům.  

5.1.3.9 Matematické korespondenční semináře  

Matematické korespondenční semináře (dále MKS) nesou svůj název podle 

způsobu komunikace mezi řešitelem a zadavatelem. Dnes se většina takových aktivit 

přesunula do elektronického světa. Zadavateli jsou buď pedagogové základních, 

středních nebo vysokých škol, velmi často studenti matematiky vysokých škol nebo 

středoškoláci. Řešiteli jsou žáci od 1. stupně131 po maturitu. V České republice je 

                                                 
129 tzv. SPON 
130 viz příloha 5.4 
131 v miulosti např. MKS Filip 
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organizována řada MKS při školách132 nebo zájmových centrech. Některé fungují 

regionálně (zpravidla MKS pro žáky ZŠ), jiné celostátně (pro žáky SŠ; Zhouf, 2001).  

Základním principem je příprava a následná distribuce úloh řešitelům, kteří je 

vyřešené zašlou zadavatelům. Ti je zašlou zpět opravené spolu se vzorovým řešením a 

zadáním nové úlohy. Soutěž probíhá celý školní rok. Řada těchto seminářů končí 

společným soustředěním, táborem nebo jinou akcí. První KMS vznikl v roce 1980 

v Košicích (pro žáky SŠ) a v 1981 v Bratislavě (pro žáky ZŠ). Ten nesl název 

PIKOMAT  (jako zkratka Pionýrského korespondenčního matematického semináře) a 

po jeho vzoru vznikla řada KMS, některé se stejným nebo podobným jménem (Zhouf, 

2001). Některé uvádím níže v přehledu MKS.  

Tyto semináře mají velký význam jak pro jejich řešitele, tak zadavatele. Pro řešitele 

to může být kromě kultivace jejich matematického myšlení a seznámení se stejně 

zaměřenými vrstevníky také příprava na některé celostátní nebo mezinárodní soutěže 

(MO, Náboj, Matboj, apod. ) nebo prominutí přijímacích zkoušek (MFF UK v Praze).  

Pro účely této práce nás více zajímá přínos pro učitele matematiky. Pokud jsou sami 

zadavateli, pak jde především o výše zmíněnou kultivaci jejich matematického myšlení. 

Pokud jsou mentory svých žáků, kteří seminář organizují, pak přispívají k jejich 

matematickému růstu, což vyžaduje určitou erudovanost v práci s matematickými 

talenty133 (více Zhouf, 2001 a 2010). Se stejně orientovanými kolegy nebo s odborníky 

z oblasti výzkumu se mohou setkat na semináři/konferenci MAKOS, který se koná již 

od roku 1993. Pořádají jej různé pobočky JČMF134 ve spolupráci s vysokou školou 

(Zhouf, 2004).  

V následujícím přehledu uvádím nejrozšířenější a nejznámější MKS135. MKS, u 

kterých nejsou v přílohách uvedeny odkazy na webové stránky, je nemají. Poslední 

zmínku o nich jsem našla v citované literatuře, aktuální informace se mi nepodařilo 

zjistit. 

Přehled seminářů pro žáky středních škol: 

                                                 
132 od ZŠ po VŠ 
133 viz kapitola 6.2.2 
134 každý rok se střídají, stejně tak spolupracující VŠ 
135 Odkazy na jejich webové stránky najdete v příloze 5.5 
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• BRKOS – Brněnský korespondenční seminář (především SŠ, ale účastní se i ZŠ; 

pořádá Matematická sekce PřF MU),  

• iKS – nový korespondenční seminář pro pokročilé (organizován MKS MFF UK 

v Praze a KMS, OATČ KAGDM FMFI UK v Bratislavě),  

• Matematický korespondenční seminář KoS Severák (pro ZŠ a SŠ, pořádá pobočka 

JČMF v Ústí nad Labem v rámci projektu TAU),  

• Matematický korespondenční seminář PraSe (PRAžský SEminář, pořádá KAM 

MFF UK v Praze),  

• Seminář M&M  (pro SŠ, pořádá MFF UK v Praze).  

Další MKS podle Zhoufa (2001): 

• Jihočeský seminář (PF JČU a gymnázium v Jindřichově Hradci – M. Koblížková, 

P. Leischner).  

Přehled seminářů pro žáky základních škol: 

• Koperníkův korespondenční seminář KoKoS Gymnázia Mikuláše Koperníka 

v Bílovci,  

• Matematický korespondenční seminář136 Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové, 

navazuje „Matboj“ a „Matematický orienťák“,  

• Matematický korespondenční seminář KoS Severák (pro ZŠ a SŠ, pořádá pobočka 

JČMF v Ústí nad Labem),  

• Matematický korespondenční seminář LUMEN  Gymnázia Broumov,  

• Mates – matematická soutěž Gymnázia Polička,  

• Matematická soutěž pro žáky 4. a 5. tříd, organizuje MŠ a ZŠ Lukavice Chrudim.  

 

Některé MKS s názvem Pikomat: 

• Pikomat MFF UK v Praze (spojené s jarním soustředěním),  

• Pikomat Svitavy,  

                                                 
136 dříve Korespondenční seminář v Hradci Králové (M. Kynterová, I. Ondráčková) 
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• PIKOMAT. net  – za podpory PřF MU, soustředění,  

• Pikomat137 v Praze – pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia, 

pořádán pod záštitou SPŠ sdělovací techniky v Panské,  

• π-komat138 – Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou.  

Další MKS podle Zhoufa (2001): 

• Korespondenční seminář v Plzni (S. Mrvíková), 

• MAX  v okrese Kutná Hora (L. Blažková, I. Melounová, K. Blažek),  

• PIKOMAT  v Litomyšli a okolí (H. Lišková, S. Hácová). 

                                                 
137 momentálně pozastaven 
138 dříve π-komat v Praze (A. Plecháček) 
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MKS pro žáky nižších ročníků ZŠ (podle Zhoufa, 2001): 

• FILIP v Liberci (pro 4. −5. třídu, J. Vaňková),  

• MATÝSEK  v Litomyšli (pro 6. −7. třídu, H. Lišková),  

• MATES  ve Svitavách (pro 6. −7. třídu, B. Kuncová),  

• PIKOMAT  v okrese Frýdek-Místek (pro 5. −7. třídu, V. Sochací),  

• ZAMAT  v Kralupech nad Vltavou (pro 4. −5. třídu, K. Šimánek),  

• MATÍK  ve Zlíně (pro 5. třídu, E. Pomykalová),  

• FILIP  v Praze139 (pro 5. třídu, J. Zhouf),  

• π-komat-junior  v Praze140 (pro 5. třídu, A. Plecháček).  

 

5.1.3.10 Další matematické soutěže  

Dejte hlavy dohromady  

Jednodenní matematická soutěž pro žáky 6. ročníku ZŠ Dejte hlavy dohromady 

vznikla v roce 1985 ve spolupráci PedF UK a pražské pobočky JČMF jako obdoba MO, 

která pro tuto věkovou kategorii v té době nebyla organizována (Zhouf, 2001). Její 

konání je v současnosti přerušeno; podobná soutěž je organizována v okrese Opava. 

Úlohy z let 1985 – 1994 vyšly v publikaci Dejte hlavy dohromady a řešte úlohy 

(Koman, 1995).  

MaSo - MAtematická SOutěž 

MaSo je soutěž pro čtyřčlenná družstva 7. až 9. ročníku ZŠ a příslušných ročníků 

víceletých gymnázií. Součet ročníků jednotlivých žáků smí být roven nejvýše 32. MaSo 

se koná od podzimu roku 2006 dvakrát ročně, na jaře a na podzim, a je organizována 

Pikomatem MFF UK a studenty MFF UK. Soutěž je jednodenní a družstva řeší 

nestandardní matematické úlohy. Na webových stránkách soutěže jsou dostupné úlohy 

pouze z posledního ročníku141 (MaSo, 2012).  

                                                 
139 ukončen 
140 ukončen 
141 viz příloha 5.6 
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Matematický duel 

Matematický duel je mezinárodní matematická soutěž pro žáky středních škol, letos 

se koná její 20. ročník. Pořadatelem je KAG PřF UP v Olomouci, každý rok ji hostí jiná 

škola. Soutěží jednotlivci i družstva z ČR, Polska, Itálie a Rakouska, oficiálním 

jazykem je angličtina. Během čtyřdenního pobytu čeká na soutěžící kromě samotné 

soutěže i bohatý doprovodný program (GMK, 2011).  

Moravskoslezský matematický šampionát 

Moravskoslezský matematický šampionát organizuje od roku 2002 Wichterlovo 

gymnázium v Ostravě – Porubě. Jedná se o mezinárodní matematickou soutěž pro žáky 

9. ročníku ZŠ a 3. ročníku SŠ, která se koná vždy na konci října (MMŠ, 2012). Řešené 

úlohy jsou k dispozici ve sbornících na webových stránkách soutěže142.  

Turnaj m ěst 

Turnaj m ěst je mezinárodní soutěž pro středoškoláky, popř. žáky 9. ročníku ZŠ, 

která se poprvé konala v roce 1980 v tehdejším SSSR. Dnes je celosvětově rozšířená a 

stále více oblíbená. U nás je zajišťována pracovníky KAG PřF UP v Olomouci a 

KMDM PedF UK v Praze. Soutěž má dvě etapy – podzimní a jarní. V každé z nich se 

řeší přípravné a soutěžní matematické úlohy. Úlohy jsou nestandardní a spolu s řešeními 

z minulých ročníků jsou k dispozici na webových stránkách Turnaje měst143 (Turnaj 

měst v ČR, 2011).  

Kromě těchto se žáci zapojují i do jiných soutěží, často na regionální úrovni. Mezi ně 

patří například Matematico Open (Arcibiskupské gymnázium v Praze, letos proběhne 

12. ročník), Pišqworky (soutěž družstev v piškvorkách pro středoškoláky), 

Matematická liga nebo Matboj . 

Některé matematické soutěže jsou určeny výhradně žákům 1. stupně ZŠ. Uhlířová 

(2012) uvádí kromě výše zmíněných soutěží ve formě korespondenčních seminářů 

jednorázovou soutěž PLUS pro žáky 5. ročníku (okres Kolín) a Matematickou soutěž 

V. tříd (okres Olomouc). Na KMDM PedF UK vznikla v roce 2011 soutěž 

Matematické putování, kterou organizují sami studenti.  

                                                 
142 viz příloha 5.4 
143 viz příloha 5.4  
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5.2 Zahraniční programy a spolupráce 

Účast na zahraničních pobytech, kde učitelé mohou získat cenné zkušenosti nebo 

přinést příklady dobré praxe do své školy, je podporována několika programy. Na řadu 

z nich lze získat různá stipendia nebo granty, velmi často z Evropského sociálního 

fondu (dále ESF) a státního rozpočtu ČR. Existují i soukromé agentury, které zahraniční 

pobyt zprostředkují, ale je třeba počítat s jiným způsobem financováním. Kromě 

centrální nabídky MŠMT a jeho dalších pracovišť existují i nabídky regionální. 

Překvapilo mě, že podpora zisku zkušeností v zahraničí je mnohem vyšší 

pro akademické pracovníky než pro učitele základních a středních škol. Podle Kohnové 

(1995) je tato forma dalšího vzdělávání učiteli využívána minimálně.  

Následující přehled je stručný, v této oblasti se očekává aktivní účast učitele, který 

chce do zahraničí vyjet, včetně nalezení vhodného programu. Institucím, které některé 

programy nabízejí, se věnuji ve 4. kapitole144. 

5.2.1 Projekty koordinované Národní agenturou pro evropské 

vzdělávací programy  

Z mnoha programů celoživotního učení jsou pro další vzdělávaní učitelů matematiky 

v zahraničí vhodné programy Comenius (DVPP a Projekt partnerství škol – Comenius 

Partnership) a eTwinning (NAEP, 2012a).  

Jednou z cílových skupin programu Comenius jsou i pedagogičtí pracovníci ZŠ a 

SŠ. Pro ně nabízí granty, které umožňují účast na třech typech vzdělávacích akcí: 

strukturovaný kurz profesního rozvoje (nejméně 5 pracovních dní), „job-shadowing“ 

(stáže a hospitace ve škole) a účast na evropské konferenci nebo semináři. Podrobné 

informace jsou uvedeny na webových stránkách NAEP nebo MŠMT.  

Projekt partnerství škol (Comenius Partnership) je založen na podobném 

principu jako eTwinning. Partnerské školy spolupracují na dvouletém projektu, 

vyměňují si zkušenosti apod. Spolupráce může být bilaterální (školy ze dvou zemí) 

nebo multilaterální (školy ze tří a více zemí).  

                                                 
144 Odkazy na příslušné webové stránky uvádím v příloze 5.ž 
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eTwinning145 je jedním z doprovodných aktivit programu Comenius, ale lze se do 

něho zapojit i samostatně. Funguje na principu spolupráce partnerských škol v rámci 

EU prostřednictvím portálu www.etwinning.net. Mezi aktivity učitelů může patřit, 

mimo výměny zkušeností online, i organizace studijních stáží pro učitele matematiky. 

K dispozici jsou online kurzy a profesně zaměřené skupiny. Do projektu je zapojeno 

více než 100 000 učitelů ze 32 evropských zemí. Pro učitele, kteří se do projektu zapojí, 

jsou organizovány akreditované metodické semináře, elearningové kurzy, konference a 

mezinárodní semináře (NAEP, 2012b).  

5.2.2 Další projekty 

NIDM MŠMT  v sekci „Vzdělávání v zahraničí“ nabízí informace o odborných 

stážích, krátkodobých kurzech a letních školách.  

NIDV  se podílí na výše zmíněném projektu eTwinning a také na mezinárodních 

aktivitách týkajících se DVPP, např. projektem EHP/N Podpora práce začínajících 

učitelů.  

Studenty řízená organizace AIESEC zajišťuje rozvojové stáže po celém světě. Pro 

učitele matematiky je zajímavý Oversea Teaching Programme. Je nutná znalost 

angličtiny minimálně na úrovni B2 (FCE), nevýhodou je relativně vysoká cena a 

náročné výběrové řízení. Před odjezdem na stáž se koná přípravný informační seminář, 

kde se ti, kteří na dané stáži byli, dělí o své zkušenosti146 (AIESEC, 2012).  

Společnost SCIO (www.SCIO.cz, s.r.o.) v rámci projektu Dny rodičů v matematice 

- Zlínský kraj  koordinuje zahraniční stáže pro učitele matematiky ve Zlínském kraji.  

Nadace Open Society Fund Praha organizuje Program stáží pro absolventy 

pedagogických fakult (případně pro studenty jejich posledních ročníků) ve Spojeném 

království. Učitelé absolvují roční stáž na jedné z britských soukromých škol. 

Na projektu se podílí The Headmasters' and Headmistresses' Conference (OSF, 2012).  

5.3 Vlastní zkušenost 

Moje zkušenost s dalším vzděláváním je pozitivní. Měla jsem možnost zúčastnit se 

konference PME 30 v roce 2006, kterou hostila naše fakulta, a konference Dva dny 

                                                 
145 viz také kapitola 4.4.4 
146 Podrobné informace jsou uveřejněny na webových stránkách organizace AIESEC.  
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s didaktikou matematiky v roce 2011. Asi nejvíc mě zaujala práce s matematickým 

softwarem (Cabri, GeoGebra), který je výborným nástrojem k řešení planimetrických 

úloh. Myslím si, že přispívá k rozvoji analytického myšlení a preciznosti při konstrukci 

různých objektů (nelze změnit posloupnost jednotlivých kroků nebo některý vynechat). 

Při odvozování některých vztahů nabízí okamžitou a přesnou vizualizaci; příkladem 

může být konstrukce grafů goniometrických funkcí nebo odvozování kosínové věty. 

Jednu z oblastí, kterou považuji za velmi zajímavou a inspirativní, je výuka 

matematice v cizím jazyce, konkrétně v angličtině (CLIL). Myslím si, že tato 

kombinace podporuje tvůrčí myšlení, které je v matematice velmi důležité. Je vhodným 

nástrojem, jak rozvíjet potenciál nadaných žáků. Ve své pedagogické praxi se budu 

snažit maximálně jej využít. 

V rámci workshopů byla představena didaktická hra Tandemat147. Ta je 

matematickou obdobou hry Activity, kde skupina žáků dostává od svého člena 

nápovědy ve formě nakreslení obrázku, popisu, resp. vysvětlování nebo pantomimy 

(Šilhánová, 2010). Hra byla sice vytvořena pro žáky středních škol, ale pro použití 

na škole základní ji lze snadno upravit. Myslím si, že by ji ocenili i žáci primární školy. 

Posledních několik semestrů se účastním Didakticko-matematických seminářů 

pořádané KMDM PedF UK. Podle mého názoru jsou velice přínosné, protože nabízejí 

jiný pohled na didaktická a matematická témata, kterými jsme se zabývali během 

studia148, a informace o zajímavých projektech a aktivitách, které mohou výuku 

matematice obohatit149.  

Myslím si, že nabídka kurzů dalšího vzdělávání je široká, jen je třeba se v ní 

zorientovat. V této kapitole jsem se snažila podat informace o vzdělávacích akcích, 

které jsou v současné době pro učitele matematiky dostupné. Doufám, že budou dobrým 

vodítkem. O své zkušenosti s dalším vzděláváním a profesním rozvojem se se mnou 

podělili u čitelé z praxe, o čemž pojednávám v následující kapitole.  

                                                 
147 ke stažení na http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=20&PolozkaID=-
1&ClanekID=189 
148 např. pojetí nekonečna.  
149 např. GeoCashing, Mensa a Logická olympiáda, kapitoly z historie matematiky, apod.  
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6. Empirická část 

6.1 O výzkumu 

Pro svou diplomovou práci jsem se rozhodla zabývat výzkumnou otázkou „Jaké jsou 

zkušenosti učitelů matematiky s dalším vzděláváním a jejich postoje a názory v této 

oblasti?“ 

6.2 Metodologie 

6.2.1 Výzkumná metoda, výzkumný proces a sběr dat 

Rozhodla jsem se pro kvalitativní výzkum, s respondenty jsem vedla 

polostrukturované rozhovory, ve třech případech ve škole, kde jsou respondenti 

zaměstnáni, v jednom případě v soukromém bytě. Shromážděná data jsou nahrávky 

těchto rozhovorů. Všechny rozhovory proběhly ve velmi přátelské atmosféře.  

6.2.2 Konstruktivismus ve výuce matematice 

Rozhovory jsem analyzovala zejména z hlediska konstruktivistických přístupů 

ve výuce matematice, jejichž zásady uvádí Hejný a Kuřina ve své publikaci Dítě, škola 

a matematika (2001, s.160, 161)150, a s nimiž se osobně ztotožňuji. Tyto přístupy se 

dotýkají několika didaktických oblastí, které jsou vzájemně provázané.  

Podle mého názoru prostředí podněcující tvořivost, práce s chybou a komunikace 

leží ve středu tohoto přístupu. Tvořivost se většinou ztotožňuje s uměleckými oblastmi, 

ale v matematice má své nezastupitelné místo. Podle Nakonečného (cit. in Zhouf, 2010, 

s. 22) je tvořivost „zcela zvláštní komplex schopností“, mezi které Zhouf (tamtéž) řadí i 

schopnosti matematické. Tvořivé myšlení151 bychom v hodinách matematiky měli vítat, 

ne se snažit docílit myšlení uniformního. Žáci s vysoce tvořivým myšlením, které lze 

považovat za v matematice talentované (tamtéž), mají odlišné potřeby úrovně 

požadavků, které jsou na ně kladeny (Bean, 1995). Centrum rozvoje nadaných152 dětí 

(2012) upozorňuje na častou chybu v přístupu k talentovaným žákům, kterou je 

zadávání příliš „snadných a nudných úloh“. To pak může vést k problémům ve vyšších 

ročnících, kdy tito žáci zjišťují, že se vlastně neumí učit, protože to nikdy nepotřebovali, 

                                                 
150 viz příloha 6.6 
151 produktivní, divergentní podle Nakonečný (1998) 
152 v tomto smyslu lze pojmy talent a nadání, resp. pojmy talentovaný žák a nadaný žák ztotožnit 
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a tudíž se to ani nenaučili. Nečekaný neúspěch může vést k perfekcionismu, snížení 

sebevědomí a v extrémních případech k zanevření na vzdělávání jako takové. Sama 

mohu potvrdit, že přechod ze situace „stačí chodit do školy“ do „do školy se musím 

připravovat a najít způsob, jak se učit“ není jednoduchý, obzvláště, pokud taková 

potřeba není okolím identifikována153. Talentovaní žáci jsou často ve třídním kolektivu 

izolovaní, jedním z důvodů může být jejich „jinakost“ (Krejčíčková a Mirová, 2011). 

Pomocí přiměřeně zvýšených požadavků lze tedy nejen rozvíjet talent takových žáků, 

ale i příznivě ovlivňovat vývoj jejich osobnosti (Čáp, Mareš, 2001). Tato situace je 

primárním důvodem pro organizaci matematických soutěží a doprovodných aktivit. 

Tvořivost je individuálním rysem osobnosti a je silně vázaná na sebevědomí a 

sebepojetí jedince (Bean, 1995), proto je třeba vytvořit a udržovat takové klima, kde se 

žáci cítí bezpečně. Horáčková (2011) uvádí další podmínky rozvíjení tvořivosti žáků 

ve vyučování matematice. Mezi vnější patří pozitivní vztah učitele a žáka, respekt 

učitele k osobnosti žáka, příjemná atmosféra a bezpečné prostředí při výuce. Za vnitřní 

podmínky považuje učitelovu motivaci, podněcování chuti riskovat, podporu, 

produktivitu a volnost, hodnocení a spravedlnost a podněcování zvídavosti žáka. Jako 

poslední uvádí učitelovy subjektivní předpoklady – vnímání, pozorování, všímavost, 

obrazotvornost a tvořivou obrazotvornost.  

Vysoce tvořivý žáci uplatňují jiný pohled na danou úlohu a velmi často přicházejí 

s originálním řešením. To nemusí být nutně správné a v tento okamžik nastupuje otázka 

práce s chybou. Chyba je v konstruktivistickém pojetí považována za pozitivní jev. 

Postupně dochází k její detekci, identifikaci, interpretaci a korekci (Nakonečný, 1998). 

Žák sám tak re-konstruuje svoji poznatkovou strukturu.  

Komunikace má v matematice také zvláštní postavení. Matematika má svůj vlastní 

symbolický jazyk. Ten je podle Nakonečného (1998) umělou formou jazyka, která 

slouží jako nástroj pojmově-logického myšlení. Jazyk a myšlení nejsou podle něho 

identitou, ale tvoří jednotu. Matematické myšlení, jehož kultivaci považuji za hlavní cíl 

jak konstruktivistického přístupu, tak celého systému dalšího vzdělávání učitelů 

matematiky, a výuka matematice byla hlavním tématem, o kterém se diskutovalo 

na oslavách 150. výročí založení JČMF. Např. podle prof. Klause (28.3.2012): 

                                                 
153 ať rodiči, učiteli nebo jinými pedagogickými pracovníky 
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„Málokdo mimo matematiku si uvědomuje, že matematika není o počtech či 

výpočetních vzorcích, ale o způsobu myšlení. Její pochopení a schopnost využít ji 

v reálném životě se nedá nahradit sebeinteligentnější kalkulačkou… Právě onen proces, 

kterým se dospívá k výpočtu, je klíčový. Používat matematiku, to znamená tříbit si 

logiku a schopnost pracovat s abstraktními pojmy, tomu nás nenaučí jiný předmět.“ 

6.2.3 Výběr 

Respondenty mého výzkumu byli čtyři učitelé matematiky, které osobně znám. 

Výběr byl záměrný, podmínkou účasti v mém výzkumu byly čtyři: 

• Respondenta znám osobně. 

• Respondent má praxi v oboru. 

• Respondent je kvalifikovaným učitelem matematiky; pokud je studentem programu 

učitelství matematiky, studuje v jeho posledním ročníku. 

• Respondent není studentem v doktorském programu154 didaktiky matematiky. 

Zkoumaní učitelé vyučovali na víceletých gymnáziích nebo na 2. stupni ZŠ, s délkou 

praxe od 1 pololetí po 31 let. Jeden z nich byl muž, tři ženy. Tři učitelé byly absolventy 

nebo studenty končící studium učitelství matematiky na PedF UK v Praze, jedna žena 

byla absolventkou MFF UK v Praze. Dalšími aprobacemi byly: fyzika, tělesná výchova, 

informační a technická výchova, český jazyk. Respondenti byli seznámeni s účelem 

výzkumu a způsobem jeho uveřejnění včetně přepisu rozhovorů, což jsem jim sdělila 

osobně a v průvodním dopisu155. V přepisech jsem změnila jejich jména156 a použila jen 

relevantní části rozhovorů. 

Moje skupina respondentů měla určitá specifika. Elena a Julián jsou sourozenci, měli 

i podobnou cestu studia. Matylda a Julián učí na stejné škole, což jsem před výzkumem 

nevěděla. Elena a Matylda jsou absolventky stejného gymnázia jako já a jsou mými 

spolužačkami i na vysoké škole. Známe se asi 13 let a jsme přítelkyně. Julián je také 

                                                 
154 Doktorské studium není zařazeno mezi DVPP podle zákona č. 563/2004 Sb., zároveň všechny formy 
dalšího vzdělávání, které jsem popsala v předchozích kapitolách, jsou součástí jejich studia. Analýza 
aktivit studentů tohoto programu není předmětem této práce. 
155 viz příloha 6.5 
156 na: Elena, Julián, Matylda a Patricie 



 - 77 –  

mým spolužákem z vysoké školy, známe se asi 9 let. Patricie byla mojí fakultní 

učitelkou pro pedagogickou praxi z matematiky na střední škole na podzim roku 2010.  

Moje interpretace provedených rozhovorů je popsána v následující kapitole. 

Výsledky tohoto výzkumu nejsou obecně platné, jsou specifické právě pro tuto skupinu 

respondentů. 

6.3 Popis a interpretace dat 

Rozhovory jsem nejprve interpretovala podle jejich struktury. Po té jsem analyzovala 

jednotlivý rozhovory z hlediska přístupů a didakticko-matematických oblastí, které 

vyvstaly mimo původní strukturu rozhovoru a které považuji za důležité. 

6.3.1 Aktivity v rámci dalšího vzdělávání učitelů matematiky 

Respondenti mého výzkumu se zúčastnili několika akcí dalšího vzdělávání učitelů 

matematiky, z nichž některé spadají pod Průběžné další vzdělávání podle § 10 vyhlášky 

č. 317/2005 Sb. Všichni mi ve svých rozhovorech uvedli konkrétní příklady, jak akce, 

kterých se zúčastnili, byli spojeny s jejich pedagogickou činností. Úvodní otázka se 

týkala posledních 12 měsíců, ale během rozhovorů jsme se dostali i do vzdálenějších 

časových období, která jsem se rozhodla v analýze brát v úvahu. Všichni respondenti 

byli více či méně zainteresovaní v organizaci matematických soutěží na své škole.157 

Elena se zúčastnila kurzu, který se týkal speciální pedagogiky (řádky 103 až 106). 

Mezi její aktivní činnosti jako učitele (podle Kohnové, 1995) patřilo vedení přednášky 

rozšiřujícího matematického semináře pro žáky gymnázia158. Dalších akcí se 

nezúčastnila. Elena se v současné době připravuje na státní závěrečnou zkoušku 

z matematiky a nevyučuje.  

Matylda pozorovala několik svých kolegů při výuce, během letních prázdnin se 

věnovala samostudiu. Před několika lety se zúčastnila kurzu z didaktiky matematiky, 

který sice probíhal jako součást studia, ale měl charakter kurzu dalšího vzdělávání 

(řádky 101 až 104). Další vzdělávací akce, které se zúčastnila, se věnovala kritickému 

myšlení v matematice (řádky 107 až 109).  

                                                 
157 Organizované soutěže byly MO, Pythagoriáda, MK (kromě Eleniny školy). 
158 Kurz organizoval Julián, zúčastnilo se jej asi 40 žáků ze školy, kde vyučuje. 
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Julián při nedostatku informací/zdrojů konzultuje s kolegy, zúčastnil se konference 

Dva dny s didaktikou matematiky, plánoval navštěvovat kurz na MFF UK v Praze159, je 

aktivní v organizaci nadstandardních aktivit pro žáky160, při které spolupracuje s učiteli 

mimo svojí školu, i když na mou otázku, která se týkala spolupráci s jinými učiteli 

odpověděl negativně. 

Patricie má nejdelší praxi a také jmenovala nejvyšší počet vzdělávacích akcí. 

Absolvovala kurz finanční matematiky, jehož výstupy využila ve výuce, a 

pravděpodobně bude tvořit výukový materiál, který se bude týkat tohoto tématu. 

Dlouhodobě navštěvuje semináře z historie matematiky, zúčastnila se kurzu zacházení 

s tabulkovým editorem, konference k programu Mathematica, je v kontaktu se 

spolužáky ze studií na vysoké škole a s učiteli zapojenými do organizování 

Matematické olympiády, školení k vedení kroužků k přípravě na ni apod. Patricie se 

účastní dalšího vzdělávání i ze svého druhého oboru (fyziky), a to konferencí, exkurzí, 

seminářů z didaktiky fyziky a dalších. Patricie byla jednou z tvůrkyň pilotního projektu 

ŠVP pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. 

6.3.2 Potřeba, důležitost a motivace 

Kromě samotné účasti na vzdělávacích akcích dalšího vzdělávání pro učitele 

matematiky jsem zjišťovala, zda moji respondenti vůbec mají potřebu se dále vzdělávat, 

je-li pro ně další vzdělávání v oboru důležité a jaká je jejich motivace k jejich dalšímu 

vzdělávání/profesnímu rozvoji. 

Pro všechny respondenty platí, že svoje další vzdělávání považují za důležité, 

potřebu dál se vzdělávat cítí, ovšem každý v jiné míře, lišily se i jejich motivace. 

U Eleny se jedná převážně o motivaci vnější, aktuální potřebu (doplnění znalostí). 

Celkově uvádí, že cítí, že další vzdělávání je součástí profese: „…že to prostě k tomu 

patří“ (řádek 125). Vnitřní motivace se objevuje u kurzů s nabídkou, která ji 

momentálně osloví, ne nutně ze studovaných oborů161. Podobně aktuální potřebu 

nacházím u Juliána (témata exponenciálních nerovnic a metodika výuky žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP)162. Julián má i silnou vnitřní motivaci, 

                                                 
159 což se z časových důvodů nepodařilo 
160 matematický kurz, výjezd mimo Prahu na 4 dny 
161 kurz znakového jazyka, viz výše 
162 dyskalkulie, dysgrafie, apod. 
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která se projevuje na dvou rovinách. První je aktivní vyhledávání a účast 

na vzdělávacích akcích163, druhým je osobní angažovanost v organizaci netradiční 

vzdělávací akce pro žáky. Jedná se o rozšiřující matematický seminář pro žáky jeho 

školy, který byl po prvním roce (výběrový kurz) zařazen jako povinný kurz pro žáky 

posledního ročníku. Mezi pozvanými hosty se v budoucnosti mají objevit 

i vysokoškolští učitelé. 

U Matyldy jsem neidentifikovala vnější motivaci k dalšímu vzdělávání, naopak 

zmiňuje se o nedostatku finančního či jiného ocenění v přímé souvislosti 

s absolvovaným kurzem. Motivace je silně vnitřní, sama považuje další vzdělávání 

důležité pro osobnostní rozvoj učitele, zároveň se objevují vysoké požadavky 

na parametry kurzu (délka, vzdálenost, načasování).  

Podobně náročná je i Patricie, která je motivovaná vnitřně, dalšího vzdělávání se 

účastní především pro osvěžení svého pedagogického působení novými přístupy a 

porovnáním reality myšlení na gymnáziu a v běžné populaci.  

Podle mého názoru se zde ukazuje souvislost mezi věkem, délkou praxe a přechodem 

od motivace vnější po motivaci vnitřní. Tento závěr platí pro moji skupinu respondentů, 

ale nedá se na základě shromážděných dat zobecňovat. Jak uvádí Denková (2007), věk a 

profesní zkušenosti, resp. kvalita výuky na sobě nejsou nutně závislé. 

6.3.3 Překážky 

Hlavní překážkou pro všechny zúčastněné je čas a načasování. Elena a Matylda se 

v současné době připravují ke státní závěrečné zkoušce, Matylda navíc zmiňuje časovou 

náročnost příprav na výuku. Pro Juliána je největší překážkou načasování, kdy se 

pro něho atraktivní vzdělávací akce kryjí s akcemi školními (např. lyžařský kurz). 

Patricie upřednostňuje akce, které nezpůsobí zameškání vyučovacích hodin (tj. po 

vyučování, o prázdninách). Jako jedinou překážku (na přímou otázku) zmínila vlastní 

lenost, ale ze způsobu, jakým popisuje svoje preference a aktivity v oblasti dalšího 

vzdělávání učitelů, si nemyslím, že by zásadním způsobem ovlivňovala její profesní 

rozvoj v negativním směru. 

                                                 
163 viz výše 
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Dalším společným faktorem jsou finance. V případě Matyldy, Juliána a Patricie 

vedení školy podporuje jejich další vzdělávání, lze se setkat se spoluúčastí učitele, což 

záleží na dohodě (Julián). Vzhledem k velmi krátké době, kterou byla Elena ve škola 

zaměstnaná, a na základě našeho rozhovoru, se domnívám, že nemohla mít příliš 

příležitostí k účasti na vzdělávacích akcích, o kterých by bylo třeba komunikovat 

s vedením školy. Podle mého názoru by se další vzdělávání začínajícího učitele mělo 

zaměřit na uvedení do profese, což by např. v Elenině případě bylo prospěšné164. 

6.3.4 Dostupnost zdrojů informací a didaktika matematiky 

Respondenti se shodli v názoru, že informace o vzdělávacích akcích jsou dostupné, 

dostávají množství nabídek, z nichž ale ne všechny jsou pro ně relevantní. Uvedli 

konkrétní příklady pozitivních i negativních zkušeností. Měřítkem kvality je doporučení 

nebo vlastní pozitivní zkušenost. Kolegové v zaměstnání, případně spolužáci z vysoké 

školy byli zmíněni ve všech rozhovorech (konzultace s kolegou, hospitace, příprava 

rozšiřujícího semináře pro žáky, apod.). 

Vzhledem ke krátké praxi by Elena ocenila doporučení kolegy, orientace 

v nabídkách je pro ni složitější. Matylda se při hledání kurzu na konkrétní téma obrací 

na ty, o nichž ví, že se o dané téma zajímají nebo se mu věnují. Patricie se primárně 

zaměřuje na akce pořádané fakultou, na které vystudovala, o kvalitě rozhoduje jméno 

garanta. 

Na otázku, zda má respondent přehled o tom, co se v současné době děje na poli 

didaktiky matematiky, respondenti odpovídali spíše negativně. Při zpětné analýze těchto 

rozhovorů jsem zjistila, že jejich hodnocení neodpovídá vždy realitě. Z rozhovoru 

s Elenou vyplývá, že je pro ni důležitá složka motivace žáků165 (zajímavost tématu a 

jejich vlastní aktivita): „…ale částečně se i aktivně … zapojovali a povídali“ (řádky 49 

a 50); „A myslím, že je to bavilo … taky hned začali luštit“ (řádky 61, 63). V sebereflexi 

uvádí, že „… moc v tom přehled nemám a přiznávám, že bych se o to měla trošku víc 

zajímat“ (řádky 157 a 158).  

Julián opakovaně zmiňuje počet tří hodin matematiky týdně, který považuje 

za nedostatečný, což způsobuje to, že nové poznatky z kurzů dalšího vzdělávání 

                                                 
164 viz kapitola 6.3.5 
165 pozitivní motivace je součástí bezpečného klimatu třídy, viz příloha 6.6 
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pro učitele jsou podle jeho názoru „…dost odtržený od reality…“ (řádek 166). Zároveň 

u jedné odpovědi dlouze popisuje situaci kolem metodik pro žáky se SVP pro výuku 

matematiky166 (108 až 117).  

Matylda se zmiňuje o hospitacích u kolegů, které pro ni byly podnětné, zároveň 

dokáže kriticky zhodnotit vhodnost začlenění167 pozorovaných metod do svého 

vyučovacího stylu (řádky 11 až 15).  

Patriciino „ne“ bylo vyjádřeno velmi důrazně. U ní mě tato odpověď překvapila 

nejvíce, protože už dříve vyjádřila svůj názor na úroveň obtížnosti Matematické 

olympiády (řádky 70 až 78). Doplnila náš rozhovor o svůj vyhraněný názor na RVP a 

ŠVP: „…ŠVP jsou určitě dobrý a lidi na tom určitě udělali spoustu práce, ale není to 

dobré pro děti“ (řádek 156, 157). S tím souvisí i značné množství dostupných a 

používaných učebnic, což identifikuje jako problematické. Nabízí konkrétní příklady 

učebnic, které by podle jejího měly být přepsány, a učebnic a metod, které se 

v minulosti používaly a Patricie je považuje za kvalitní. 

6.3.5 Elena 

U Eleny jsem identifikovala silnou potřebu prvků atraktivity tématu a aktivní 

participace žáka, a to jak pro žáky samotné, tak pro učitele v roli žáka. Na několika 

místech zmiňuje „…aktivně … zapojovali….“, „….je to bavilo…“, „…začali nadšeně 

luštit…“, „…nevyhovovalo….na nějaké nudné přednášce…“. Eleně záleží na 

komunikaci mezi ní a žáky, sama např. hodnotí konkrétní hodinu168 pozitivně: „…že 

docela komunikovali se mnou dobře“ (řádek 71).  

Její práce s chybou je pozitivní. V odpovědi na první otázku zmiňuje „…různé časté 

chyby…“ (řádky 4, 5), což je možno interpretovat dvěma různými způsoby. Za prvé, 

Elena mluví o chybách žáků, nebo za druhé, mluví o chybách svých. V každém případě 

s chybou pracuje jako s diagnostickým nástrojem. To se objevuje i v její sebereflexi, 

kdy je sama schopná identifikovat svoje profesní nedostatky: „….měla vědět dávno“ 

(řádek 15), „… nemám přehled…nevím úplně…“  (řádek 142).  

                                                 
166 viz kapitola 6.3.6 
167 viz kapitola 6.3.7 
168 seminář/přednáška na Matematickém semináři 
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Myslím si, že v rozhovoru s Elenou je patrná silná potřeba uvedení do profese. Když 

na začátku následující školního roku znovu nastoupí do školy, určitě by jenom získala, 

pokud by měla jednoho konkrétního kolegu, na kterého by se mohla obrátit, který by 

byl jejím mentorem/tutorem/uvádějícím učitelem. Případ Eleny je podle mého názoru 

klasickým příkladem „nárazu na realitu“ učitelského povolání, který může být pro 

mladého člověka velmi demotivující a může vyústit v opuštění profese.  

Přestože některé části rozhovoru ukazují na nedostatek struktury v Elenině myšlení 

(silná roztříštěnost některých odpovědí v opakovaném rozhovoru), její přístup je 

otevřený konstruktivní kritice169, je schopná identifikovat svoje nedostatky, chyby (viz 

výše), ale i pozitivní stránky (např. navození pozitivního klimatu ve třídě). Myslím si, 

že při použití správných metod170 zkvalitní svoje didaktické a jiné pedagogické 

schopnosti a že se může pro některé žáky stát pozitivním modelem.  

6.3.6 Julián 

Julián dokáže kombinovat svoje aprobační předměty a vytvořit něco originálního. To 

je příkladem tvůrčího myšlení, které u učitele matematiky není neočekávané (Zhouf, 

2010) a pro pěstování matematického myšlení žáků podle mého názoru nezbytné. 

Využil formu výuky běžnou pro tělesnou výchovou (lyžařský, sportovní kurz) 

v matematice. Hlavním impulsem pro organizaci tohoto kurzu s matematikou byl, podle 

Juliánova názoru, nedostatečný počet hodin matematiky, což zmiňuje během rozhovoru 

třikrát. Tato a podobné aktivity naznačují, že Juliánovy přístupy k výuce matematice 

mají ke konstruktivistickým blízko.  

Na druhou stranu, v poslední odpovědi na různé strategie vyučování rezignuje a říká, 

že „…tak se musíš snažit, jak chceš…“ (řádek 170). Vzhledem k tomu, jak Juliána 

znám, si myslím, že jde spíše o určitý projev nespokojenosti a možná i bezmocnosti 

nad požadavky, které musí splnit jak on, tak žáci, ale vzhledem k času, který mu k tomu 

je poskytnut, je nemohou splnit v takové kvalitě, v jaké by si přál (řádky 35, 36, 87 – 

90, 166 – 170). Tato situace není výjimečná. Během pedagogických praxí a při jiných 

příležitostech, kdy jsem mluvila s učiteli, jsem se setkala podobným názorem. 

                                                 
169 vlastní zkušenost 
170 např. vedení a analýza pedagogického deníku, zpětná vazba od žáků a kolegů a jejich zabudování do 
svého pedagogického působení 
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Nejčastěji se týkal stížností učitelů přírodovědných předmětů, kteří nesouhlasí 

s upřednostňováním cizích jazyků171.  

Z rozhovoru s Juliánem vyplývá, že si je vědom potřebnosti přiměřené náročnosti 

požadavků na žáky, kdy je např. nenutí do Matematické olympiády (řádky 75 – 80). 

Značnou část našeho rozhovoru jsem se věnovali Juliánově zkušenosti s výukou žáků 

s poruchami matematických schopností a jiných poruch učení. Tato oblast didaktiky 

matematiky není jeho oblíbenou a „…tím směrem se rozhodně vzdělávat nechci…“ 

(řádky 100, 101). Julián jasně odděluje žáka a jeho poruchu (řádky 121, 122), což by 

mělo být u učitele samozřejmostí, ale skutečnost může být jiná. V takovém případě 

ve spojení s nevhodným výukovým stylem učitele, který nerespektuje učební styl žáka a 

některé jeho další individuální zvláštnosti, může dojít ke vzniku nebo prohloubení 

specifických172 nebo nespecifických173 poruch matematických jeho schopností (Novák, 

2004). 

Julián pro žáky, kteří mají o matematiku zájem, kromě aktivní pomoci (již zmíněný 

matematický kurz) nabízí i pomoc pasivní (možnost účasti na matematických soutěžích, 

v matematických korespondenčních seminářích – aktivita ale musí přijít od žáka; řádky 

75, 76, 84, 85 a další). Téma žáků na matematiku nadaných jsme spolu nediskutovali, 

ale z našeho rozhovoru vyplývá, že takoví žáci ve škole, kde vyučuje, jsou buď 

výjimkou nebo nejsou identifikováni.  

6.3.7 Matylda 

Rozhovor s Matyldou byl nejkratší, což bylo důsledkem toho, že mluví relativně 

rychle174, a toho, že její odpovědi byly strukturované, nemusela o nich příliš přemýšlet, 

neobjevovaly se dlouhé pauzy nebo slova nemající význam175. Proto mě nepřekvapilo, 

že má jasnou představu, jak by měla vzdělávací akce, kterou absolvuje, vypadat: „že si 

z toho odnesu celou řadu…podnětů, celou řadu konkrétních inspirací, možná i ňáký 

materiály…“ (řádky 105 – 107)176. Matylda má ujasnění priority, a stejně jako Patricie 

                                                 
171 počtem vyučovacích hodin, jako povinně volitelných předmětů, jako maturitních předmětů, apod. 
172 kalkulastenie, vývojová dyskalkulie (podle Novák, 2004, s. 18, 23)  
173 hypodyskalkulie, akalkulie (podle Novák, 2004, s. 20, 28, 29)  
174 zejména ve srovnání s Juliánem 
175 ehm, eeehhh, víš, apod. 
176 a na dalších místech – řádky 47 – 49, 54 – 57 
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není ochotná věnovat svůj čas (čas žáků, úsilí, finance, atd.) akci, u které si není jistá 

její kvalitou. 

Matylda je asertivní, ale nebrání se novým přístupům, myšlenkám a nápadům. 

Od svých kolegů se inspiruje, ale nepřebírá slepě učební styl jiných učitelů. Určité 

prvky, u kterých si myslí, že korespondují s jejím učebním stylem, se zakomponovat 

snaží. Svůj emoční vztah k žákům kombinovaný se sílou řízení ve třídě je velmi obtížné 

radikálně změnit (Čáp, Mareš, 2001), což si uvědomuje: „…prostě nemůžeš jít úplně 

proti svý povaze…“ (řádky 11 – 14). Nehledá výmluvy, proč nemá přehled o tom, co se 

děje v didaktice matematiky, prostě vysloví tento fakt; nedostatek času pro další 

vzdělávání zdůvodní na přípravu časově náročnými obory a přípravami na státní 

závěrečnou zkoušku, což považuji za legitimní. 

6.3.8 Patricie 

Patricie je jediná z respondentů mého výzkumů, kterou jsem viděla učit177. Její 

učební styl považuji za integrační (podle Čáp, Mareš, 2001, s. 326) s mateřskými 

sklony178, které ovšem ovlivňují její pedagogické působení pozitivně. Podlé mého 

názoru má ve své výuce velice blízko ke konstruktivismu, i když sama se s těmito 

přístupy nemusí nutně identifikovat. Příkladem může být v rozhovoru popsaný kurz 

finanční matematiky, včetně následné aplikace ve výuce. Jenom při této aktivitě je 

možné identifikovat prakticky všechny konstruktivistické principy179.  

Považuji Patricii za talentovanou na matematiku (podle Zhouf, 2010) a myslím, že je 

logické předpokládat, že tomu je podobně v oblasti fyziky. Je velmi pozitivní, že 

aktivně vyhledává další vzdělávání, přístupy a postupy, které mohou obohatit ji a 

následně i její žáky. Zároveň má dostatek zkušeností odhadnout, zda daná vzdělávací 

akce pro ni může mít větší význam. Jako jediná z respondentů mého výzkumu má 

možnost zhodnotit změny v didaktice matematiky za poslední tři dekády a má velmi 

jasnou představu, jaké metody byly funkční, ale už se nepoužívají (řádky 166 – 170), 

jak úspěšné mohou být nebo jsou nové přístupy (řádky 150 – 157) nebo co by se mělo 

změnit (řádky 141 – 150). 

                                                 
177 během hospitací na pedagogické praxi z matematiky 
178 např. řádky 55 – 62 
179 viz příloha 6.6 
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Myslím si, že je velmi důležité, aby si učitelé matematiky uvědomovali, že jejich 

matematické myšlení má minimálně některé prvky myšlení člověka na matematiku 

nadaného (Zhouf, 2010). Normální rozdělení ukazuje, že matematické schopnosti 

většiny180 žáků se pohybují okolo průměru, kam oni s největší pravděpodobností nepatří 

(Novák, 2004). Normální rozdělení populace je i jedním z argumentů JČMF v diskuzi, 

která se týká státní maturity, pro snížení počtu škol s maturitní zkouškou (Zhouf, 2010; 

SUMA, 2010). Patricie mi dala několik příkladů181 této „korekce“, kterou ona považuje 

za velmi důležitou a já s ním v této oblasti nemohu než souhlasit. 

6.3.9 Shrnutí 

Respondenti tohoto výzkumu se shodli ve většině zkoumaných oblastí. Všichni 

využívají různé typy dalšího vzdělávání pro učitele matematiky – účastní se 

organizovaných vzdělávacích akcí, konzultují s kolegy a věnují se samostudiu. Další 

vzdělávání pro svůj profesní rozvoj považují za potřebný a důležitý, překážkou je čas 

nebo načasování v rámci školního roku, pro Patricii částečně lenost, pro Elenu je někdy 

obtížné najít energii. Respondenti si myslí, že dostupných informací o vzdělávacích 

akcích je dostatek, mnohdy kvantita převažuje nad kvalitou. Kvalitní kurzy si nechají 

doporučit nebo se řídí svojí předešlou zkušeností. Julián a Patricie identifikovali 

konkrétní oblasti didaktiky matematiky, kde shledávají nedostatky ve výukových 

materiálech.  

Největší rozdíl jsem identifikovala v jejich motivaci. Nejdelší praxi má Patricie, 

uvedla nejvíce příkladů akcí, kterých se v nedávné době zúčastnila, má nejvíce 

vyhraněné názory na některá didaktická témata, motivace je vnitřní. Matylda je 

motivována pouze vnitřně, ale je patrný rozdíl mezi ní a Patricií, který je v tomto 

případě podle mého názoru dán věkem, životní zkušeností a délkou praxe. U Eleny a 

Juliána jde o kombinaci vnější motivace (potřeba podle aktuálně probíraného učiva) 

s motivací vnitřní (aktivní vyhledání a účast na vzdělávací akci).  

Interpretovala jsem jejich přístupy a matematické myšlení z hlediska konstruktivismu 

ve výuce matematice a u všech respondentů jsem našla alespoň nějaké prvky. U Eleny, 

Juliána a Matyldy mě tento fakt nepřekvapuje vzhledem k tomu, že toto pojetí didaktiky 

                                                 
180 více než 68%, s. 12 
181 řádky 87 – 91, 94 – 96 
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matematiky bylo součástí jejich pregraduální profesní přípravy. Považuji za velmi 

důležité, že všichni zúčastnění jsou otevřeni novým/jiným přístupům ve vyučování 

matematice a jsou ochotni některé tyto prvky zabudovat do svého pedagogické praxe. 

6.4 Závěr 

V této kapitole jsem zjišťovala, jaké jsou zkušenosti učitelů matematiky s dalším 

vzděláváním a jejich postoje a názory v této oblasti. Postupně jsem se dozvěděla, jakých 

vzdělávacích akcí se v nedávné době zúčastnili a jak tuto zkušenost využili ve své praxi. 

Setkala jsem se s konkrétními příklady pozitivních i negativních zkušeností. Z analýzy 

rozhovorů vyplývá, že další vzdělávání za potřebné a důležité považují, mají podobné 

překážky, jejich motivace je ale odlišná.  

Původně neplánovaná analýza z pohledu konstruktivismu ve vyučování matematice 

ukazuje, že jej ve svém pedagogickém působení více či méně uplatňují. U všech 

respondentů jsem identifikovala otevřenost k novým myšlenkám a změnám v jejich 

praxi, což považuji za velmi důležitý osobnostní charakter učitele.  

Všichni respondenti byli velmi ochotní a při rozhovorech panovala přátelská 

atmosféra. Objevily se i potíže, které přičítám své ne zcela dostatečné připravenosti. 

Podle mého názoru organizace celé práce nebyla nejsilnější stránkou, z čehož plyne i 

nedostatek času na provedení výzkumu v takové šíři182, v jaké bych si představovala.  

Přesto, že jsem několikrát vyzkoušela nahrávací zařízení183 a zajistila, aby bylo 

nabité, po prvním rozhovoru s Elenou jsem zjistila, že se nenahrál. Tudíž záznam 

uvedený v příloze 6.1 je záznamem rozhovoru, který byl jakousi rekonstrukcí rozhovoru 

původního. Z toho bylo jistě něco vynecháno a naopak, Elena odpovídala i na otázky, 

které jsem se teprve chystala položit. Nepříjemným překvapením pro mě bylo zjištění, 

že přestože jsem měla otázky připravené a před sebou napsané, dělalo mi potíže se jasně 

vyjadřovat, zejména v začátcích rozhovorů. 

Překvapila mě i jejich rozhovorů, předpokládala jsem, že budou trvat mezi 30 a 60 

minutami. Nejkratší ale trval 10 minut, nejdelší 22 minut184. Nečekaný pro mě byl 

                                                 
182 počet respondentů 
183 mobilní telefon 
184 Původní rozhovor s Elenou se blížil 30 minutám. 
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přístup Patricie, která si otázky nejdříve prošla, udělala si poznámky, a až poté jsme 

začaly celý rozhovor nahrávat. 

Celkově ale hodnotím tento výzkum jako přínosný, poskytl mi hlubší vhled 

do didaktiky matematiky a reality praxe učitele matematiky.  
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7. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala tématu Profesní rozvoj učitele matematiky, 

které pro mě jako pro začínající učitelku matematiky má osobní význam. Cíle této práce 

jsem splnila. Existující systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem 

popsala; jeho součásti, které jsou relevantní pro učitele matematiky, jsem identifikovala 

ve třetí kapitole.  

Konkrétními možnostmi profesního rozvoje učitele matematiky jsem se zabývala 

v kapitole 4. a kapitole 5. Ve 4. kapitole jsem identifikovala zdroje informací a 

materiálů, které jsou vhodné pro učitele matematiky. Vyhledala jsem instituce, které 

nabízejí kurzy dalšího vzdělávání pro učitele matematiky, edukační portály, odborné 

časopisy apod. Za nejpřínosnější považuji informace o edukačních portálech, protože 

jsou místem výměny zkušeností, kontaktu s ostatními učiteli a místem, kde lze budovat 

síť profesních kontaktů. Největší potíže jsem měla s dohledáváním informací 

u bývalých pedagogických center a nejvíc mě zklamaly webové stránky MŠMT, které 

k tématu profesního rozvoje učitele nenabízejí téměř žádné aktuální informace. 

Překvapila mě existence České digitální matematické knihovny, a to velmi příjemně, 

myslím si, že je jedním z nejlepších zdrojů informací pro učitele matematiky. 

V 5. kapitole jsem shromáždila akce dalšího vzdělávání pro učitele matematiky, které 

jsou v současné době nabízeny. Do tohoto výčtu patří aktivity neformálního vzdělávání 

(kvalifikační a průběžné), tak i vzdělávání informálního. To pro učitele matematiky, 

kromě zisku zkušeností při samotné pedagogické činnosti, znamená práci 

s talentovanými žáky a podporu žáků při nejrůznějších matematických soutěžích včetně 

korespondenčních seminářů. Nabízím informace o možnostech zahraniční spolupráce, 

které zahrnují i stáže. Překvapilo mě značné množství aktivit, které jsou k dispozici jak 

pro učitele, tak pro žáky. Mrzí mě, že když jsem byla žákyní základní a poté střední 

školy, měla jsem možnost zúčastnit se pouze Matematické olympiády a Pythagoriády. 

Myslím si, že je velice pozitivní, že je o matematické soutěže zájem a že se jich mohou 

účastnit i žáci, kteří na matematiku nejsou talentovaní. Příslušné odkazy uvádím 

v přílohách. 

V poslední kapitole jsem zkoumala situaci profesního rozvoje z pohledů učitelů 

matematiky. Kromě otázek týkajících se jejich zkušeností, postojů a názorů na tuto 
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oblast jsem analyzovala rozhovory z hlediska podpory tvůrčího myšlení a 

konstruktivistických přístupů ve výuce matematice. Tento výzkum mi pomohl utřídit si 

znalosti o problematice talentovaných žáků a učitelů, některých didaktických přístupů a 

rozmyslet si, kam bych chtěla směrovat svůj výukový styl.  

 

Při psaní této diplomové práce mi největší potíže dělala obrovská roztříštěnost 

informací o možnostech dalšího vzdělávání učitelů matematiky. Předpokládala jsem, že 

bude existovat alespoň jeden portál, kde jsou k dispozici komplexní aktuální informace 

k jednomu tématu, a že odkazy na příslušné webové stránky budou funkční. To se 

bohužel nestalo. Navrhovala bych tedy aktualizovat portál všeobecně známý a učiteli 

matematiky využívaný (např. portál SUMA JČMF) a doplnit jej o informace, které jsem 

během psaní této práce získala.  
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Příloha 4.1 – Veřejné vysoké školy a jejich součásti, které organizují 

programy DVPP pro učitele matematiky 

Veřejné vysoké školy 

• České vysoké učení technické v Praze    www.cvut.cz  

• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích   www.jcu.cz  

• Masarykova univerzita       www.muni.cz  

• Ostravská univerzita v Ostravě      www.osu.cz  

• Slezská univerzita v Opavě     www.slu.cz 

• Technická univerzita v Liberci     www.tul.cz 

• Univerzita Hradec Králové     www.uhk.cz 

• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  www.ujep.cz  

• Univerzita Karlova v Praze     www.cuni.cz  

• Univerzita Palackého v Olomouci    www.upol.cz  

• Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  www.vsb.cz 

• Západočeská univerzita v Plzni     www.zcu.cz  

Veřejné vysoké školy – fakulty, katedry, instituty 

České vysoké učení technické v Praze 

• Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI ČVUT), Katedra matematiky  

• http://km.fjfi.cvut.cz 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích   

• Pedagogická fakulta (PF JČU), Oddělení celoživotního vzdělávání a pedagogické 

praxe  

• http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/czv/ 

• Pedagogická fakulta, Katedra matematiky  

• http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/ 
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• Přírodovědecká fakulta (PřF JČU), Ústav matematiky a biomatematiky 

• http://umb.prf.jcu.cz/ 

Masarykova univerzita  

• Pedagogická fakulta (PedF MU), Katedra matematiky 

• http://www.ped.muni.cz/wmath/ 

Ostravská univerzita v Ostravě 

• Pedagogická fakulta (PdF OU) – Katedra matematiky s didaktikou  

• http://pdf.osu.cz/kmd  

• Přírodovědecká fakulta (PřF OU) – katedra matematiky 

• http://prf.osu.cz/kma/  

• Přírodovědecká fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání  

• http://prf-czv.osu.cz/ 

Slezská univerzita v Opavě 

• Matematický ústav v Opavě  

• http://www.slu.cz/math/cz/ 

Technická univerzita v Liberci  

• Centrum dalšího vzdělávání  

• http://www.cdv.tul.cz/mod/resource/view.php?id=1 

• Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP TUL), Katedra matematiky a 

didaktiky matematiky 

• http://kmd.fp.tul.cz/ 

• Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Oddělení dalšího vzdělávání 

• http://odv.fp.tul.cz/ 

 

Univerzita Hradec Králové 
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• Přírodovědecká fakulta (PřF UHK) – Katedra matematiky 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  

• Pedagogická fakulta (PF UJEP), Katedra matematiky a ICT  

• http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

225&Itemid=609 

• Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání  

• http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

276&Itemid=848 

• Přírodovědecká fakulta (PřF UJEP) – Katedra matematiky 

• http://katmatprf.ujepurkyne.com 

• Přírodovědecká fakulta, Teen Age University  

• http://www.tau.ujep.cz 

Univerzita Karlova v Praze 

• Pedagogická fakulta (PedF UK), Katedra matematiky a didaktiky matematiky 

• http://kmdm.pedf.cuni.cz 

• Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (ÚPRPŠ) 

• http://www.pedf.cuni.cz/uprps 

• Matematicko-fyzikální fakulta (MFF UK), Katedra didaktiky matematiky 

• http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/ 

• Přírodovědecká fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta  

• http://www.aaa-science.cz/ 

• Centrum pro teoretická studia (Společné pracoviště UK v Praze a AV ČR) 

• http://www.cts.cuni.cz 

Univerzita Palackého v Olomouci  

• Pedagogická fakulta (PdF UP), Centrum celoživotního vzdělávání 

• http://www.scv.upol.cz  
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• Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií 

• http://www.ccv.upol.cz/cz/rubriky/kurzy-celozivotniho-vzdelavani/ostatni/ 

• Pedagogická fakulta, Katedra matematiky 

• http://katmat.upol.cz/ 

• Přírodovědecká fakulta (PřF UP), Katedra algebry a geometrie 

• http://kag.upol.cz/ 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO) 

• Fakulta elektroniky a informatiky, Katedra aplikované matematiky 

• http://am.vsb.cz/ 

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) 

• Fakulta pedagogická (FP ZČU)  

• http://www.zcu.cz/fpe  

• Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Oddělení 

matematiky 

• http://www.zcu.cz/fpe/kmt/kmt  

• Fakulta aplikovaných věd (FAV ZČU), Katedra matematiky 

• http://www.kma.zcu.cz/main.php  
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Příloha 4.2 – Ostatní státní instituce 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

• http://www.msmt.cz 

Dům zahraničních služeb MŠMT 

• http://www.dzs.cz  

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 

• http://www.naep.cz  

Národní institut dětí a mládeže MŠMT  

• http://www.nidm.cz  

• http://www.nidm.cz/talentcentrum 

• http://www.talnet.cz  

• http://www.talentovani.cz 

Národní institut pro další vzdělávání 

• http://www.nidv.cz 

• http://domino.nidv.cz 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků 

• http://www.nuv.cz  

• http://www.nuov.cz (webové stránku jsou stále v provozu) 

• http://www.vuppraha.cz (webové stránku jsou dostupné, ale neaktualizují se) 

• http://rvp.cz  

Národní informační centrum pro mládež 

• http://www.nicm.cz/instituce-poskytujici-dalsi-vzdelavani-pedagogickych-

pracovniku- 

Jednota českých matematiků a fyziků 
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• http://www.jcmf.cz  

• http://class.pedf.cuni.cz/newsuma  

• http://cms.jcmf.cz  
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Příloha 4.3 – Zařízení DVPP 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditováno v rámci 

DVPP) 

• http://www.nicm.cz/instituce-poskytujici-dalsi-vzdelavani-pedagogickych-

pracovniku- 

 

Jihočeský kraj Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 

služeb školám esko Budějovice 

• http://www.zvas.cz  

• Finanční vzdělávání s podporou matematické gramotnosti - 1. + 2. díl 

 

Jihomoravský kraj Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Brno 

• http://www.sssbrno.cz  

• Aktivní učení v matematice - křížem krážem písemnými algoritmy početních 

operací, 

• Aktivní učení v matematice - poznejme a využívejme taje magických čtverců, 

• Aktivní učení v matematice - řešíme s dětmi problémy, 

• Aktivní učení v matematice - výběrové semináře, 

• ICT ve výuce finanční gramotnosti, 

• Multimediální prvky ve výuce matematiky,  

• PiL-Apl06a Microsoft Office Access 2007 - základy (zrušeno),  

• PiL-Apl09 Microsoft Office Publisher 2007 (zrušeno), 

• Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku,  

• Specifické poruchy učení v hodinách matematiky, 

• Využití interaktivní tabule ve vyučování, 
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• Využití interaktivní tabule ve vyučování – ActivBoard,  

• Využití interaktivní tabule ve vyučování – SmartBoard. 

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Brno, pracoviště Hodonín 

• http://www.ssshodonin.cz  

• http://www.jmskoly.cz 

• Matematika činnostně v 5. ročníku, 

• Matematika činnostně ve 4. ročníku, 

• Přednáška "Matematika a slunce". 

 

Karlovarský kraj PECKA – Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s. 

• http://www.pckvary.cz 

 

Kraj Vysočina Vysočina Education 

• http://www.vys-edu.cz 

• http://www.iqpark.cz 

• CLIL v české praxi, 

• Exkurze do iQ parku Liberec, 

• Interaktivní matematika (1. st. ZŠ). 

 

Královéhradecký kraj Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Královéhradeckého kraje 

• http://www.cvkhk.cz/ 

• http://soutezekhk.ssis.cz/ 

• Činnosti ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ, 

• Didaktické hry a vyučování matematice, 
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• Didaktické hry ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ, 

• Finanční gramotnost v matematice, 

• Finanční vzdělávání s podporou matematické gramotnosti, 

• Geometrické modelování rovinných a prostorových útvarů, 

• Matematika a základy finanční gramotnost, 

• Matematika plná her, 

• Matematika v běžném životě, 

• Moderní didaktika matematiky. Hraní si na čtverečkovaném papíru, 

• Návštěva Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a hospitace ve výuce, 

• Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ, 

• Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů, 

• Stavíme modely kaleidocyklů, 

• ŠVP v praktické školní výuce 1. stupně ZŠ, 

• Využití interaktivní tabule na 1. stupni ZŠ, 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu, 

• Základy finanční matematiky. 

Liberecký kraj Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 

• http://www.cvlk.cz 

• Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board – mírně pokročilý, 

• Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board – začátečník, 

• Finanční gramotnost – důležitá kompetence současnosti,  

• Matematické rozcvičky jako metoda aktivizace žáků,  

• Rozvíjení prostorových představ u žáků 1. stupně ZŠ.  

 



 - 109 –  

Moravskoslezský kraj Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 

• http://www.kvic.cz  

• Čtenářství v přírodovědných předmětech, 

• Finanční vzdělávání na 1. st. ZŠ 1, 

• Finanční vzdělávání na 1. st. ZŠ 2, 

• Finanční vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ s podporou vybraných gramotností I., 

• Finanční vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ s podporou vybraných gramotností II., 

• Fyzika proti matematice nebo s matematikou?, 

• Matematická mozaika I, 

• Matematika vesele i vážně I, 

• Mentální mapy jako prostředek ke zvýšení zájmů žáků o výuku matematiky a 

přírodních věd, 

• Nebojme se tvorby DUMů, 

• Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace 

školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol 

dle § 9 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., 

• Tvořivé metody výuky matematiky, 

• Vytváříme DUMy v programu SMART Notebook, 

• Výuka matematiky s podporou ICT. 

Projekty ve školství Moravskoslezského kraje 

• http://projekty.euromanazer.cz 

• Do hlubin matematiky s ICT,  

• Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na nižším stupni gymnázia, 

• Matematika v prezentacích, 
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• Moderní interaktivní učebna, podpora ekologické výchovy v hodinách fyziky 

a chemie, podpora výuky matematiky, 

• Nebojte se nové maturity z přírodovědných předmětů,  

• Tvorba e-learningového kurzu pro výuku matematiky na středních školách, 

• Vytvoření výukových materiálů pro moderní výuku fyziky a matematiky, 

• Výukový materiál pro průřezová témata přírodovědných předmětů, 

• Využití prostředků ICT při výuce matematiky v nižších ročnících víceletých 

gymnázií, 

• Využívání ICT pro zvyšování kvality vzdělávání žáků při výuce cizích jazyků 

a přírodovědných předmětů. 

 

Olomoucký kraj Schola Servis 

• http://www.scholaservis.cz  

• Čísla známá, neznámá (zrušeno), 

• Dyskalkulie prakticky a hravě, 

• Poznejme PINBOARD (zrušeno), 

• Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠ aneb „Číslo a jeho místo“, 

• Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠ aneb „Dnes se neučím, dnes vyrábím 

učební pomůcku“. 

 

Pardubický kraj Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, o. p. s. 

• http://www.ccvj.cz  

 

Praha a Středočeský kraj Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků 

• http://www.visk.cz 
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• Podpora matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ/ Didaktické situace ve vyučování 

matematice 1, 

• Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 2. stupni ZŠ / Poznejme PINBOARD 

(GEOBOARD), Tvorba a využití prezentačních programů ve výuce matematiky na 

ZŠ. 

 

Ústecký kraj Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace 

• http://www.pppuk.cz 

Portál VACLAV – Efektivní systém dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji 

• https://www.e-vaclav.eu  

• Co a jak při potížích v matematice (dyskalkulie, kalkuloastenie, hypokalkulie a další 

matematické obtíže), 

• Hry v hodinách českého jazyka a matematiky. 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s 

• http://www.pcul.cz/ 

• Hrajeme si v matematice na 1. stupni ZŠ, 

• Nové metody a formy práce na 1. stupni ZŠ. Jak na matematiku ve 3. – 5. ročníku? 

(zrušen), 

• Rozvíjíme matematickou gramotnost. Didaktické hry ve výuce matematiky na 1. st. 

ZŠ, 

• Základy finanční matematiky I, 

• Základy finanční matematiky II. 
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Zlínský kraj Zkola – Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje 

• http://www.zkola.cz 

• Edukační aspekty strukturované inteligence se zaměřením na inteligenci logicko-

matematickou, 

• Jak poznat a rozvíjet nadané dítě, 

• Pozvěte rodiče do hodin matematiky, 

• Sborníky příspěvků z konference "Ani jeden matematický talent nazmar", 

• Virtuální hospitace - Matematika a její aplikace: Goniometrické rovnice, 

• Virtuální hospitace - Matematika a její aplikace: Procvičování základních vlastností 

polynomických a racionálních funkcí, 

• Výzva pro učitele matematiky, přírodovědných a technických oborů. 

• Vzdělávací agentura Mgr. Jitka Blechová 

• http://www.blechova.cz/ 

• Metody k rozvoji finanční gramotnosti. 
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Příloha 4.4 – Odborné časopisy 

Učitel matematiky 

• http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/41  

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=19&PolozkaID=19&Cl

anekID=25 

Matematika, fyzika, informatika 

• http://www.mfi.upol.cz/index.htm  

Pokroky matematiky, fyzika a astronomie 

• http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/39 

Rozhledy matematicko-fyzikální 

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=19&PolozkaID=21&Cl

anekID=162 

SBML – South Bohemia Mathematical Letters  

• http://home.pf.jcu.cz/~sbml/ 

 

Mezinárodní 

KMDM PedF UK 

• http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?PorZobr=5&PolozkaID=-1&ClanekID=168 

• Dydaktyka Matematyki, 

• Educational Studies in Mathematics, 

• For the Learning of Mathematics, 

• Hellenic Mathematical Society’s Journal for Mathematics in Education, 

• International Journal of Mathematics Education, 

• International Journal of Science and Mathematics Education, 

• Journal for Research in Mathematics Education, 
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• Journal of Mathematics Teacher Education, 

• The Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education. 

 

KDM MFF UK 

• http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/odkazy.htm#Casopisy_pro_studenty_a_

ucitele 

• Mathematics Teacher, 

• Mathematics Magazíne. 

 

Česká digitální matematická knihovna 

• http://dml.cz/ 

• Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. 

Mathematica, 

• Applications of Mathematics, 

• Archivum Mathematicum, 

• Časopis pro pěstování matematiky, 

• Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, 

• Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae, 

• Communications in Mathematics, 

• Czechoslovak Mathematical Journal, 

• Kybernetika, 

• Mathematica Bohemica, 

• Mathematica Slovaca, 

• Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 
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Významné světové časopisy (podle Calábek aj., 2007): 

• Austrálie (Function, Parabola, Sigma, Maths Competitions – WFNMC), 

• Bulharsko (Matěmatika plus, Matěmatičeski forum a další), 

• Hong Kong (Mathematical Excalibur – také na Internetu), 

• JAR (Mathematical Digest), 

• Maďarsko (Koemal, Matematika Tanitása), 

• Německo (Alpha, Mathematik in der Schule), 

• Nizozemsko (Euclides), 

• Polsko (Matematyka, Delta, Miniatury matematuczne), 

• Rumunsko (Gazeta Matematica, Octogon a další), 

• Rusko (Kvant, Matěmatika v škole), 

• Singapore (Mathematical Medley, Mathematics and Informatics Quarterly), 

• Spojené království (The Mathematical Gazette, Mathematics in School), 

• Španělsko (Siproma – na Internetu), 

• USA a Kanada (Crux with Mayhem, Math Horizonts, Mathematics Teacher). 
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Příloha 4.5 – Edukační portály, rozcestníky a jiné elektronické zdroje 

informací 

Edukační portály 

Česká digitální matematické knihovna 

• http://dml.cz/ 

Česká škola  

• http://www.ceskaskola.cz  

• http://www.ucitelske-listy.cz/ 

e-Matematika 

• http://www.e-matematika.cz  

eTwinning 

• http://www.etwinning.net  

Mapa vzdělávací nabídky pro pedagogiky 

• http://www.dvpp.info  

Matematika pro každého 

• http://maths.cz 

Matematika s chutí 

• http://www.matematikaschuti.cz 

Metodický portál RVP a Učitelský spomocník 

• http://rvp.cz/ 

• http://spomocnik.rvp.cz 

Portál o školství a vzdělávání INFO.EDU.CZ 

• http://info.edu.cz 

Portál Škola online 

• http://www.skolaonline.cz  
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Portál VeŠkole.cz 

• http://www.veskole.cz  

Scientix 

• http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=418& 

• http://www.scientix.eu 

SPICE 

• http://spice.eun.org/web/spice 

Talnet 

• http://www.talnet.cz  

Tvořivá škola 

• http://www.tvorivaskola.cz  

PISA 

• http://www.pisa.oecd.org 

TIMMS 

• http://nces.ed.gov/timss/ 

Mensa ČR 

• http://www.mensa.cz/nadane-deti/ 

• http://www.mensantc.eu  

• http://www.centrumnadani.cz 

• www.mensagymnasium.cz 

Nakladatelství Fraus 

• http://seminare.fraus.cz/ 
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Rozcestníky a jiné zdroje informací 

• http://dml.cz/ 

• http://itabule.wz.cz/matematikaweb.htm 

• http://mks.mff.cuni.cz/MO.php 

• http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/index.php#svoc 

• http://www.matematika.webz.cz/odkazy/matika/ 

• http://www.math.muni.cz/~rvmo/mo-links.html 

• http://www.mojeskola.cz/SkolaHrou/Linky/proucitele.php 

• http://moodle.petrtupy.cz/ 

• http://www.nadanedeti.cz/pro-ucitele-zajimave-portaly 

• http://spolupraceskol.cz 

• http://www.veskole.cz/zajimave-weby/ 

• http://www.volny.cz/vesely.marek/ 
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Příloha 5.1 – Kurzy dalšího vzdělávání učitelů matematiky 

Kvalifikační - zisk pedagogické způsobilosti (§ 2) 

Technická univerzita v Liberci 

• Centrum dalšího vzdělávání  

• http://www.cdv.tul.cz/mod/resource/view.php?id=1 

• http://www.cdv.tul.cz/mod/book/view.php?id=7&chapterid=309 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

• Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání  

• http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2979&Itemid=8

47 

• http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2980:doplnujici-

pedagogicke-studium-ucitelu-ss-ucitelu-ov-ucitelu-pv-vychovatelu&Itemid=847 

Univerzita Karlova v Praze  

• Pedagogická fakulta – Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství  

• http://www.pedf.cuni.cz/uprps 

• http://www.vzdelavani-dvpp.eu/?link=16 

Univerzita Palackého v Olomouci 

• Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání  

• http://www.scv.upol.cz 

• http://www.ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani-podle-

vyhlasky-c-317-2005-sb/2/ 

• Přírodovědecká fakulta 

• http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/celozivotni-

vzdelavani/doplnkove-pedagogicke-vzdelavani/ 
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Kvalifikační - zisk způsobilosti pro výuku na jiném druhu/stupni školy, jiný předmět 

(§ 6) 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

• Pedagogická fakulta, Oddělení celoživotního vzdělávání a pedagogické praxe 

(OCV a PP PF JČU) 

• http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/czv/ 

• http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/czv/czv-iks.php 

Masarykova univerzita 

• Pedagogická fakulta  

• http://www.ped.muni.cz/wmath/ (Studijní katalogy) 

Ostravská univerzita v Ostravě 

• Přírodovědecká fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání  

• http://prf-czv.osu.cz/ 

• http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=34953&id=4298&idkurz=8 

• http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=34953&id=4298&idkurz=9 

• http://prf-czv.osu.cz/nabidka/index.php?id=roz_studium&spec=6 

Technická univerzita v Liberci 

• Přírodovědně-humanitní a pedagogická, Oddělení dalšího vzdělávání 

• http://odv.fp.tul.cz/ 

• http://odv.fp.tul.cz/images/stories/dokumenty/DVPP_RMA2_2012.pdf  

• http://odv.fp.tul.cz/images/stories/DVPP_RMA3_2012.pdf 

Univerzita Karlova v Praze  

• Pedagogická fakulta 

• https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=816 
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Univerzita Palackého v Olomouci 

• Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání 

• http://www.scv.upol.cz 

• http://www.ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani-podle-

vyhlasky-c-317-2005-sb/6/6a/ 

• http://www.ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani-podle-

vyhlasky-c-317-2005-sb/6/6b/ 

 

Specializovaná činnost – ŠVP a VP pro VOŠ (§ 9 b) 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

• Pedagogická fakulta - Oddělení celoživotního vzdělávání a pedagogické praxe 

• http://moodle.petrtupy.cz/ 

Západočeská univerzita v Plzni 

• Fakulta pedagogická 

• http://www.zcu.cz/fpe/about/celozivotni_vzdelavani/nabidka/spec_cinnosti/rvp.html 

 

Průběžné další vzdělávání (§ 10) 

NIDM MŠMT 

• http://www.nidm.cz/neformalni-vzdelavani/vzdelavani/akreditovane-kurzy 

NIDV 

• http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep  

Ostravská univerzita v Ostravě 

• Přírodovědecká fakulta (akreditované) 

• http://prf-czv.osu.cz/nabidka/akr_kurzy/akr_kurzy.pdf 

• http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=34953&id=4298&idkurz=52 

• http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=34953&id=4298&idkurz=26 
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• http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=34953&id=4298&idkurz=31 

Slezská univerzita v Opavě 

• Matematický ústav v Opavě (neakreditované) 

• http://www.slu.cz/math/cz/  

Tvořivá škola – České činnostní učení (akreditované)  

• http://www.tvorivaskola.cz/index.php?obsah=kurzy.php 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

• Přírodovědecká fakulta (neakreditované),v rámci projektu TAU (Teen Age 

University) - práce s učiteli  

• http://www.tau.ujep.cz/index.php/prf/8-g-prace-s-uiteli  

Univerzita Karlova v Praze  

• Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematiky (akreditované) 

http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=254&PorZobr=5&PolozkaID=11

4 

• Matematicko-fyzikální fakulta (akreditované) 

• http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jole/kurzy/2012-ZS/SMPL.html 

• Přírodovědecká fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta (OP PA) 

• http://www.aaa-science.cz/ 

Univerzita Palackého v Olomouci 

• Pedagogická fakulta – Ústav pedagogiky a sociálních studií (akreditovaný cyklus 

kurzů) 

• http://www.ccv.upol.cz/cz/rubriky/kurzy-celozivotniho-vzdelavani/ostatni/ 

Vysoké učení technické v Brně 

• Fakulta strojního inženýrství (FSI VUT), Ústav matematiky 

• http://matholymp.fme.vutbr.cz 
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Západočeská univerzita v Plzni 

• Fakulta pedagogická – Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy 

(akreditované) 

• http://www.zcu.cz/fpe/kmt/kmt/CZV.html 
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Příloha 5.2 – Seminář a přednášeky (bez akreditace MŠMT) 

Didakticko matematické semináře  

Katedra matematiky PedF MU a JČMF 

• Seminář věnovaný vybraným partiím matematiky a její didaktiky, 

• v daná data, od 14.20, 

• budova PdF MU v Brně, Poříčí 31, posluchárna 32, 

• http://www.ped.muni.cz/wmath/, 

Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě – cyklus seminářů 

• Pátek s matematikou pro středoškoláky (pro studenty a učitele SŠ), 

• pátek 9.00 – 15.00, 

• v budově Matematického ústavu, Na Rybníčku 1 v Opavě, v posluchárně R1, 

• http://www.slu.cz/math/cz/ostatni/akce-pro-stredni-a-zakladni-skoly/patek-s-

matematikou-pro-stredoskolaky, 

Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TU v Liberci ve spolupráci s Centrem 

vzdělanosti Libereckého kraje  

• semináře z didaktiky matematiky, 

• v pondělí od 14.15 hodin, 

• v Didaktickém kabinetu KMD, 4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, 

Liberec, 4. patro, č. dv. 5027, 

• http://kmd.fp.tul.cz/aktivity.htm#DIDSEM, 

Katedra matematiky PřF UJEP (v rámci projektu TAU (Teen Age University) - Práce 

s učiteli) 

• Semináře učitelů matematiky SŠ a ZŠ, 

• data budou upřesněna na webu, 

• v budově Přírodovědecké fakulty UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem, 

• http://tau.ujep.cz/index.php/prf/8-g-prace-s-uiteli/30-semina-uitel-matematiky-s-a-z, 
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• Přednášky z matematiky pro učitele SŠ, 

• http://tau.ujep.cz/index.php/prf/8-g-prace-s-uiteli/29-pednaky-znmatematiky-pro-

uitele-s, 

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze, pod patronací JČMF 

• Didakticko matematický seminář (informace jsou dostupné na stránkách katedry), 

• ve středu od 16.10, 

• v místnostech KMDM PedF UK v Praze, M. D. Rettigivé 4, Praha 1, 

• http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=80&PorZobr=5&PolozkaID=86, 

Katedra didaktiky matematiky MFF UK v Praze  

• Didakticko-historický seminář (Součástí didakticko-historického semináře je 

pražská část celostátního semináře z dějin matematiky), 

• V úterý 17.20-18.50, 

• V posluchárně K3 budově MFF UK v Praze, Sokolovská 83, Praha 8, 2. patro 

(metro Křižíkova), 

• http://www.karlin.mff.cuni.cz/~becvar/dh-seminar.htm, 

Katedra matematiky PdF UP v Olomouci a SUMA JČMF 

• Didaktický seminář, 

• ve středu od 13.15, 

• v posluchárně P28 v prostorách Katedry matematiky, Pedagogická fakulta UP, 

Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, 

• http://katmat.upol.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=142:didakti

cky-semina&catid=3:novinky, 

Katedra algebry a geometrie PřF UP v Olomouci a Olomoucká pobočka JČMF 

• Semináře z didaktiky matematiky a elementární matematiky, 

• od 14.00 hod. (v daná data), 

• v posluchárně č. 5.032 v budově PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 
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• http://kag.upol.cz/seminare/didsem.pdf, 

FJFI ČVUT v Praze 

• Přednášky prostřední školy (žáky i učitele), 

• http://jaderka.fjfi.cvut.cz/clanek/78-p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ky-pro-

st%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1koly, 

• Seminář dějin matematiky, 

• ve středu od 11.30, 

• v učebně 212, 

• http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~balkolub/historieMA2012.html, 

Ústav matematiky a biomatematiky PřF JČU 

• Semináře Ústavu matematiky a biomatematiky, 

• ve středu od 15.00, 

• v posluchárně P3 (v přízemí vedle vrátnice) v areálu Biologického centra, 

Branišovská 31, 

• http://umb.prf.jcu.cz/seminare.html, 

Matematický ústav v Opavě, SU v Opavě – cykly seminářů 

• v budově Matematického ústavu, Na Rybníčku 1 v Opavě, v posluchárně R1, 

• seminář z matematické analýzy (ve středu od 14.00 hod), 

• druhý seminář z matematické analýzy (ve středu od 15.35 hod), 

• seminář z diferenciální geometrie a jejich aplikací (ve čtvrtek od 14.45 hod), 

• seminář z diskrétních dynamických systémů (v úterý od 14.45 hod), 

• http://www.slu.cz/math/cz/studium/seminare, 

Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TU v Liberci  

• Odborný seminář KO-MIX, cyklus odborných přednášek, 

• v pondělí od 14.20 hodin, 
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• v Didaktickém kabinetu KMD, 4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, 

Liberec, 4. patro, č. dv. 5027, 

• http://kmd.fp.tul.cz/aktivity.htm#KO-MIX, 

Katedra matematiky PřF UJEP v Ústí nad Labem 

• odborný seminář katedry matematiky – Logika matematiky: moderní kurs klasické 

logiky, 

• ve čtvrtek od 13,00 do 15,00, 

• na katedře matematiky PřF UJEP v místnosti číslo 307, 

• http://katmatprf.ujepurkyne.com/KMA_logika.asp, 

Katedra algebry a geometrie PřF UP v Olomouci 

• Seminář z univerzální algebry a uspořádaných množin, 

• v úterý od 13.00 do 14.00 hodin, 

• v posluchárně č. 5.029 v budově Přírodovědecké fakulty, 17. listopadu 12, 

• http://kag.upol.cz/seminare.html, 

Katedrou aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava 

• Občasný seminář z matematické analýzy (OSMA), 

• http://homel.vsb.cz/~vod03/osma. 
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Příloha 5.3 – Konference  

Národní konference pro učitele matematiky 

Ani jeden matematický talent nazmar (ZŠ, SŠ, VŠ), 

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=-

1&ClanekID=42 

Brána matematikou otevřená (SŠ, VŠ), 

• http://mmm.zcu.cz/seminar2012/ 

Dva dny s didaktikou matematiky (ZŠ, SŠ) (akreditováno), 

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=-

1&ClanekID=47 

Celostátní setkání učitelů matematiky na gymnáziích (G), 

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=44&Cla

nekID=48 

Celostátní setkání učitelů matematiky středních odborných škol (SOŠ), 

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=-

1&ClanekID=41 

Jak učit… (matematice žáky ve věku…) (2.stupeň ZŠ), 

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=-

1&ClanekID=32 

Konference o geometrii a počítačové grafice (SŠ, VŠ), 

• http://www.csgg.cz/index.php?s=konference  

• http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/258 

Letní škola Fraus – Matematika s koncepcí prof. Hejného, 

• http://seminare.fraus.cz/rozsireni/letni-skola-fraus/ 

 

 



 - 129 –  

Letní škola s didaktikou matematiky (MŠ, ZŠ), 

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=-

1&ClanekID=114 

Podzimní škola péče o talenty v matematice MAKOS (talenty), 

• Webové stránky akce nejsou k dispozici. 

Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, 

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=-

1&ClanekID=119 

Seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky (ZŠ, SŠ), 

• http://www.gvm.cz/seminare.html 

Seminář o výuce matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol 

(ZŠ,SŠ), 

• www.prf.osu.cz/kma/index.php?kategorie=34512 

Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách (SŠ) (akreditováno), 

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=-

1&ClanekID=45 

• http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/seminar_ss/ 

Setkání učitelů a studentů matematiky, 

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=-

1&ClanekID=198 

Tři dny s matematikou (SŠ), 

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=44&Cla

nekID=51 

Užití počítačů ve výuce matematiky (ZŠ, SŠ) (akreditováno), 

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=-

1&ClanekID=40 

• http://home.pf.jcu.cz/~upvvm/2011/ 
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Mezinárodní konference pro učitele matematiky pořádané v ČR 

„EME “ Elemetary Mathematics Eduaction (1.stupeň ZŠ), 

• http://eme.upol.cz  

„ ICPM “ International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS, 

• http://kmd.fp.tul.cz/konf/icpm12.htm 

Mezinárodní konference historie matematiky, 

• http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/hlavnindex.html 

„SEMT“ International Symposium Elementary Mathematics Teaching, 

• http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?PorZobr=7&PolozkaID=105&ClanekID=26

7 

Zimní škola z historie matematiky, 

• http://historiematematiky.webnode.cz/ 

 

Mezinárodní konference pro učitele matematiky se střídavým místem konání 

„CERME “ Conference of the European Society for Research in Mathematics 

Education, 

• http://www.cerme7.univ.rzeszow.pl/index.php 

• http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?PorZobr=5&PolozkaID=90&ClanekID=117 

„CIEAEM “ International Commission for Study and Improvement of Mathematics 

Education, 

• http://ltee.org/cieaem64/ 

Czech – Polish – Slovak Mathematical Conference 

• http://17thmathschool.ujep.cz/ 

• http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=77

5 
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„ESU“ European Summer University On The History And Epistemology In 

Mathematics Education, 

• http://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/dossier-manifestations/archives/esu-6/ 

• http://class.pedf.cuni.cz/katedra/esu5/ 

„PME“ Psychology of Mathematics Education, 

• http://tame.tw/pme36/about.html 

• http://class.pedf.cuni.cz/pme30/ 

„YESS“ YERME Summer School, 

• http://class.pedf.cuni.cz/katedra/yerme/index.html 

• http://math.unipa.it/~grim/YESS-5/Home_YESS-5.html 

 

Jednorázové konference 

Jak připravit učitele matematiky, 

• http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/konf-cd2/ 

Konference Matematika - základ evropské vzdělanosti,  

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?ClanekID=117&PorZobr=2&Pol

ozkaID=63 

• http://www.karlin.mff.cuni.cz/~becvar/hradec/hradec.htm 

Matematika a reálný svět, 

• http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/konference2012/ 

Od činnosti k poznatku. 

• http://www.kmt.zcu.cz/cz/oddeleni/konference/srni03.htm 
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Příloha 5.4 – Matematické soutěže 

Přehled matematických soutěží podle Věstníku MŠMT, srpen 2011, aj. 

Soutěže typu A a B – předmětové soutěže 

Matematická olympiáda (A1) 

• http://www.math.muni.cz/mo  

• kategorie P  

• http://mo.mff.cuni.cz/p  

• Mezinárodní matematická olympiáda 

• http://www.imo-official.org  

• Středoevropská matematická olympiáda 

• http://memo2011.math.hr  

Internetová matematická olympiáda pro studenty středních škol 

• http://matholymp.fme.vutbr.cz 

SOČ – Středoškolská odborná činnost (A9) 

• http://www.soc.cz  

• http://www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/stredoskolska-odborna-

cinnost 

Matematický klokan (A10) 

• http://matematickyklokan.net  

• http://www.glouny.cz/klokan  

• http://www.mathkang.org  

• Přírodovědný klokan 

• http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan  

Pythagoriáda (A13) 

• http://www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/pythagoriada 
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Celostatni matematicka soutěž žaků SOŠ a SOU (A14) 

• http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=16&PolozkaID=46&Cl

anekID=24 

• http://www.oavm.cz/cms/index.htm 

Náboj (B2) 

• http://www.naboj.org 

Logická olympiáda (B9) 

• http://www.logickaolympiada.cz 

• http://www.logickaolympiada.cz/tabor  

• http://www.mensa.cz/ 

Další matematické soutěže  

Dejte hlavy dohromady 

MaSo - MAtematická Soutěž 

• http://maso.tym.cz  

Matematický duel 

• http://www.gmk.cz/mezinarodni-matematicka-soutez-duel/ 

Moravskoslezský matematický šampionát 

• http://www.sampionat.cz 

Turnaj měst 

• http://kag.upol.cz/turnajmest  

Matematico Open  

• http://www.arcig.cz/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=103

0  

Pišqworky 

• http://www.pisqworky.cz/ 

Matematická liga 
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Pražská střela a Dopplerova vlna – matematická a fyzikální soutěž pořádána student 

GChD, Gymnázium Christiana Dopplera 

• http://gchd-soutez.hu.cz, 

Matboj 

• http://mks.gjkt.cz/matboj 

Druboj (na Slovensku) 

• http://kms.sk/~ondro/index.php?co=druboj&cob=uv 

Pro první stupeň 

PLUS pro žáky 5. ročníku (okres Kolín) 

• http://www.2zskolin.cz/skola42d.html  

Matematickou soutěž V. tříd (okres Olomouc) 

Matematické putování KMDM PedF UK v Praze 

• http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez  
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Příloha 5.5 – Korespondenční semináře  

Přehled seminářů pro žáky středních škol: 

BRKOS – Brněnský korespondenční seminář (především SŠ, ale účastní se i ZŠ; 

pořádá Matematická sekce PřF MU), 

• http://brkos.math.muni.cz  

iKS – nový korespondenční seminář pro pokročilé (organizován MKS MFF UK v Praze 

a KMS, OATČ KAGDM FMFI UK v Bratislavě), 

• http://kms.sk/iks.php?lang=cz  

Matematický korespondenční seminář KoS Severák (pro ZŠ a SŠ, pořádá pobočka 

JČMF v Ústí nad Labem v rámci projektu TAU), 

• http://www.kos-ujep.estranky.cz/clanky/o-seminari  

Matematický korespondenční seminář PraSe (PRAžský SEminář) (pořádá KAM 

MFF UK v Praze), 

• http://mks.mff.cuni.cz/info 

Seminář M&M  (pro SŠ, pořádá MFF UK v Praze). 

• http://mam.mff.cuni.cz/index.php?s=co 

Další matematické korespondenční semináře podle Zhoufa (2001/2002): 

• Jihočeský seminář (PF JČU a gymnázium v Jindřichově Hradci – M. Koblížková, P. 

Leischner). 

 

Přehled seminářů pro žáky základních škol: 

Koperníkův korespondenční seminář KoKoS, 

• http://kokos.gmk.cz 

Matematický korespondenční seminář Gymnázia J.K. Tyla v Hradci Králové, 

navazuje „Matboj“ a „Matematický orienťák“, 

• http://mks.gjkt.cz/mks/uvodni-stranka 
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Matematický korespondenční seminář KoS Severák (pro ZŠ a SŠ, pořádá pobočka 

JČMF v Ústí nad Labem), 

• http://www.kos-ujep.estranky.cz  

Matematický korespondenční seminář LUMEN  Gymnázia Broumov, 

• http://www.gybroumov.cz/cs/studenti/lumen--ks-matematika.html 

Mates – matematická soutěž Gymnázia Polička, 

• http://www.matesonline.wz.cz  

Matematická soutěž pro žáky 4. a 5. tříd, organizuje MŠ a ZŠ Lukavice Chrudim, 

• http://msoutez.wz.cz 

• http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=453 

 

MKS s názvem Pikomat : 

Pikomat v Praze – pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia, 

pořádán pod záštitou SPŠ sdělovací techniky v Panské (pozastven), 

• http://www.pikomat.unas.cz  

Pikomat MFF UK v Praze (spojené s jarním soustředěním), 

• http://pikomat.mff.cuni.cz  

Pikomat Svitavy, 

• pavelrezek@lit.cz 

PIKOMAT.net  – za podpory PřF MU, soustředění, 

• http://www.pikomat.net  

π-komat – Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou, 

• http://www.pikomat.cz/  

Další matematické korespondenční semináře podle Zhoufa (2001): 

• PIKOMAT v Litomyšli a okolí (H. Lišková, S. Hácová), 

• MAX  v okrese Kutná Hora (L. Blažková, I. Melounová, K. Blažek), 
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• Korespondenční seminář v Plzni (S. Mrvíková). 

• Korespondenční semináře pro žáky nižších ročníků ZŠ (podle Zhoufa, 2001): 

• FILIP  v Liberci (pro 4.−5. třídu, J. Vaňková), 

• MATÝSEK  v Litomyšli (pro 6.−7. třídu, H. Lišková), 

• MATES  ve Svitavách (pro 6.−7. třídu, B. Kuncová), 

• PIKOMAT  v okrese Frýdek-Místek (pro 5.−7. třídu, V. Sochací), 

• ZAMAT v Kralupech nad Vltavou (pro 4.−5. třídu, K. Šimánek), 

• MATÍK  ve Zlíně (pro 5. třídu, E. Pomykalová). 

 

MKS na Slovensku: 

• Rozcestník http://kms.sk/ 

• SEZAM www.sezam.sk  

• Strom – soutěže a semináře pro SŠ seminar.strom.sk 

• MALYNÁR malynar.strom.sk  

• MATIK matik.strom.sk   

• PIKOMAT, P-MAT, n.o. http://www.pikomat.sk  
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Příloha 5.6 – Zahraniční pobyty a spolupráce 

Comenius  

• http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=19& 

• http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=26&  

• http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/ridici-vybor-programu-comenius 

eTwinning  

• http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=30&  

• http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=102& 

• www.etwinning.net 

• www.etwinning.cz 

Projekt partnerství škol (Comenius Parthership)  

• http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=20& 

NIDM MŠMT  

• http://www.nicm.cz/oblasti/vzdelavani/studium-v-zahranici 

NIDV 

• http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf.ep 

AIESEC Oversea Teaching Programme.  

• http://nastaz.cz/chci-na-staz/odborne-staze/otp/vyberove-rizeni-pro-otp/ 

SCIO – zahraniční stáže pro učitele matematiky ve Zlínském kraji 

• http://www.scio.cz/skoly/zs/ptpo/zlk.asp 

Nadace Open Society Fund Praha  

• http://www.osf.cz/vzdelavani-a-mladi-lide/stipendijni-program 
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Příloha 6.1 – Elena  

Elena  

Aprobace M – IT, fakulta pedagogická 

Praxe – ZŠ (1 pololetí), doučování žáků ZŠ a G, individuálně asi 8 let 

Konání rozhovoru: pátek 2.3.2012, 17.50 – 18.06 (16 minut), v soukromém bytě 

v Praze 10 

Přítomné osoby: Jana Pávová (V), Elena (E), Elenin bratr Julián přibližně poslední 4 

minuty rozhoru 

 

Rozhovor: 

V: Co ses naučila nového z oblasti výuky matematiky, svého oboru za poslední rok? 1 

0:32 2 

E: No, tak, no, za prvé, že teda hlavně na té základní škole je to o tom víc ty žáky krotit, 3 

než je teda něco naučit. Ale tak jinak samozřejmě od těch dětí se člověk naučí postupně 4 

různé časté chyby, třeba určitě, na co se pak musí dávat pozor, co jde vylepšit a tak, no. 5 

A tak ještě mě napadá, měla jsem žáka, co byl teda hluchý, nebo měl implantovaný 6 

ňáký implantát. Takže to třeba pro mě byla taky určitě nová zkušenost. Protože takový 7 

uvědomit si, že se člověk musí otáčet, když mluví do třídy a ne do tabule, což v podstatě 8 

nám vždycky říkali, ve škole. Tak tohle teda určitě jsem si tam vyzkoušela, ale 9 

v podstatě v té matematice s tím nebyl žádný problém, takže… No ale tak určitě hodně 10 

jsem se toho naučila, ale tak i, i jakoby po té stránce jako… organizační, té školní, že 11 

prostě různé, jak by se řeklo, papírování, tak prostě najednou támhle jsem zjistila, že 12 

musí se něco napsat, že se musí, já nevím, uzavřít známky, že člověk se tak jako, 13 

musela jsem se o to starat já hodně, tak nějak náhodou jsem zjišťovala věci, které 14 

možná jsem měla vědět dávno.  15 
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V: Měla jsi někoho, kdo by tě uvedl do té profese, kdo by se o tebe postaral, jako je 16 

mentor, třeba? 17 

2:23 18 

E: Právě, že já jsem to měla udělané tak, že samozřejmě teda paní ředitelka mě dovedla 19 

do mého kabinetu, ale v kabinetě jsem byla v kabinetě informatiky, a to jenom vlastně 20 

s jedním, ani ne učitelem, protože to byl technik, prostě informatický. Takže byl jako, 21 

hrozně fajn, hrozně milej člověk, hodně jsem se toho od něj dozvěděla, jako k té 22 

informatice, třeba k té technice, že jo a tak, a i jako jsem se ho třeba zeptala na věci, co 23 

jsem třeba nevěděla, ale bohužel tím, že nebyl přímo ten učitel, tak taky všechno 24 

nevěděl.  25 

V: A učitelé matematiky ti nějakým způsobem pomohli?  26 

3:09 27 

E: Tak samozřejmě, jako když jsem se jich zeptala, tak mi jako poradili, pomohli, ale 28 

nebylo to takový, že bych tam teda měla… No, když bylo něco jo potřeba, tak ňák 29 

aktivně mě někde odchytli a řekli. Ale neměla jsem ten pocit, že by teda jako všechno 30 

jako řekli, teď budeš muset tohle, teď budeš muset támhle... Většinou to bylo tak, 31 

vlastně, že chodila jsem na oběd do školní jídelny, a jedli jsme ve sborovně, takže tam si 32 

myslím, že jsem se toho nakonec dozvěděla nejvíc. Protože prostě se tam náhodou 33 

někdo zmínil, tak jsem se zeptala a dozvěděla. Nebo se objevilo něco na nástěnce a tak. 34 

Třeba taky.  35 

V: Účastnila ses nějakých nadstandardních akcí, ve smyslu, že se organizuje něco pro 36 

děti, například olympiáda nebo takováhle podobná soutěž? 37 

4:10 38 

E: Jo ale, vlastně, když o tom přemýšlím, tak jsem se zúčastnila, tak akce no. Dělali 39 

jsme s dětma Pythágoriádu, a to teda bylo, že teda za mnou ten kolega přišel, který to 40 

měl jako hlavně na starost, tak přišel s tím, že teda Pythágoriáda a olympiáda 41 

matematická. A že to tam na té škole dělají tak, že v podstatě Pythágoriádu nechají 42 

zkusit všechny ty děti, normálně ve škole, že jo, v hodině. A tu Matematickou 43 

olympiádu teda dají jenom těm, co opravdu o to mají zájem, protože to přece jenom 44 

není pro každého. Takže toho vlastně jsem se jako zúčastnila, ale jinak tady na té 45 
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základní škole jako nic, na kurzech žádných jsme nebyla. Jenom jsem se účastnila kurzu 46 

vlastně, který organizoval můj bratr, který učí na víceletém gymnáziu. A tam vlastně 47 

jsem jenom vlastně přijela za nima na ten kurz, na jedno dopoledne. A měla jsem tam 48 

asi dvouhodinový ňáký seminář, kde vlastně nebylo to jenom jako, že bych já jim tam 49 

něco přednášela a oni koukali, ale částečně se i aktivně prostě zapojovali a povídali. 50 

V: A čeho se to týkalo? 51 

5:36 52 

E: No, to byl, vlastně byl, já to využiju vlastně ve své diplomové práci, pro mě to mělo i 53 

tenhle přínos. Ale pro tu školu si myslím, že taky. Moje diplomová práce se zabývá 54 

teorií grafů a právě tím, že by se s tím mohly setkat i děti, ať už na gymnáziu nebo i 55 

dokonce na té základní škole. A takže vlastně to se týkalo konkrétně například, jedna 56 

část byla kreslení domečku jedním tahem, a celá ta teorie okolo toho. Takže 57 

samozřejmě v nějaké zjednodušené formě. Ale vlastně ty dvě skupiny, jedna skupina 58 

měla asi 30 dětí, tak vlastně jenom jedna žákyně tam znala nějakou tu teorii okolo toho 59 

domečku, kde vlastně nevěděli, kde musí začít, aby to šlo vůbec nakreslit. A u ostatních 60 

jiných obrázků, třeba jestli jdou nakreslit, poznat to, což se pak dá velmi rychle. A 61 

myslím, že je to bavilo, hlavně to kreslení domečku jedním tahem a vlastně i druhá část, 62 

ta se týkala bludišť, takže to taky hned začali nadšeně luštit. A tam právě jsem jim právě 63 

rozdala na konci dotazníky, abych já měl nějakou tu zpětnou vazbu od nich. Což si 64 

myslím, že jsme se dozvěděla, jako více méně mi vyšlo, že je to docela právě bavilo, 65 

tyhlety bludiště a domečky. 66 

V: Dozvěděla ses něco o svém způsobu komunikace s nimi? 67 

7:14 68 

E: To jsem se moc nedozvěděla tady od těch... V podstatě tady na tom kurzu já jsem 69 

moc neznala ty děti. Tak nevím, jak vlastně ty jejich hodiny normálně běžné jako 70 

probíhají, ale přišlo mi, že docela komunikovaly se mnou dobře. Tak snad to bylo 71 

v pořádku všechno. 72 
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V: Měla jsi nějakou zpětnou vazbu od vyučujících, byl se tam někdo podívat? 73 

7:45 74 

E: Byl se tam teda na tu jednu hodinu podívat jeden bratrův kolega. Ale…. jako měla 75 

jsem od něj zpětnou vazbu, něco mi k tomu řekl, ale v podstatě jenom tak jako hodně 76 

jednoduše. 77 

V: Ty jsi teda říkala, že to byl kurz organizovaný teda v rámci toho gymnázia. Byly tam 78 

ještě nějaké jiné přednášky, workshopy?  79 

8:10 80 

E: Bylo to právě… byl to ten kurz, přímo byl Matematický kurz, takže oni byli, já 81 

nevím, bylo to asi na tři dny, byli támhle kousek od Prahy, Kostelec nad Černými Lesy. 82 

Měli tam různé takovéhle právě ani ne přednášky, spíš to bylo, aby je to trochu bavilo... 83 

Co jsem tam zaznamenala ještě, tak tam měly takovou tu hru, to odbírání sirek, tak třeba 84 

k tomu byla jedna přednáška, workshop. 85 

V: A ty ses tam byla podívat sama na nějakých těch přednáškách?  86 

8:46 87 

E: Já jsem v podstatě nebyla, protože časově jsem to nestíhala. Ale byla jsem… 88 

v podstatě zároveň s tou mojí přednáškou ve vedlejší místnosti ta druhá skupina měla 89 

právě třeba tuhletu s tím odebíráním těch sirek. Takže já jsem potom, když skončila tu 90 

druhou přednášku o něco dřív, tak jsem vlastně viděla tam v té druhé skupině, jak tam 91 

teda ještě dodělávají nebo dohrávají. 92 

V: Dobře, děkuju. Cítíš jako učitelka potřebu dál se vzdělávat? 93 

9:22 94 

E: Tak určitě, určitě jo. Za prvé, třeba někde něco najednou se objeví, že mě i jen tak 95 

zajímá samo o sobě, a za druhé mám pocit, že asi by to k tomu mělo patřit, k té práci 96 

toho učitele, prostě se vzdělávat, je to prostě její součást, no.  97 
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V: Jakou formu dalšího vzdělávání upřednostňuješ?  98 

9:51  99 

E: No tak určitě samozřejmě nejvíce se toho člověk asi naučí v té praxi od těch kolegů a 100 

nejen to, i od žáků samozřejmě. Ale určitě si myslím, že i takové různé přednášky nebo 101 

spíš nějaké semináře aktivnější, nějaké workshopy nebo tak určitě si taky myslím, že do 102 

toho patří. Jak jsem například se zúčastnila, to jsem náhodou potkala, na Praze 5 103 

organizovali kurz znakového jazyka, což mě prostě zaujalo, že už jsem kdysi o tom 104 

přemýšlela, že by to bylo zajímavé. Protože člověk s tím normálně do styku nepřijde, 105 

neví, nezná to moc, jenom tak z té televize. Tak mi to přišlo zajímavé a tam právě bylo 106 

to, sice to bylo jako přednáška napsáno, ale první část byla sice přednáška o těch 107 

neslyšících a tak podobně, ale vlastně druhá část byla i to, že jsme se jako něco snažili 108 

naučit. Což bylo taky docela veselé, myslím, že by to asi bavilo leckoho, většinu. 109 

V: Co nebo kdo tě motivuje k tomu, aby ses dál vzdělávala? 110 

11:20 111 

E: Co mě motivuje… No hlavně třeba to, když se setkám s něčím, o čem toho moc 112 

nevím, co prostě, třeba ten znakový jazyk. Prostě moc se s tím jako nesetkám a je to 113 

zajímavé se o tom něco dozvědět, tak sama od sebe prostě si takhle jdu na nějakou 114 

přednášku, ale… Tak další věc co třeba, když zjistím, v té výuce něco že třeba nevím, 115 

že třeba si nejsem jistá, tak tam třeba taky potom se dá ňákou tou přednáškou to jako 116 

doplnit to, co mi chybí. 117 

V: Dobře a jaké jsou překážky k tomu, aby ses dále vzdělávala? 118 

12:08 119 

E: No tak překážky, samozřejmě čas. Najít na to všechno čas a sílu možná, ale tak 120 

možná i nějaké ty finanční prostředky možná, pokud jsou to kurzy, které nejsou přímo 121 

zadarmo pro to vzdělávání. Ale nevím, jinak. 122 

V: Považuješ další vzdělávání ve svém oboru za důležité a z jakého důvodu? 123 

12:40 124 

E: Tak určitě, určitě považuju, protože to prostě k tomu patří. Protože i v té matematice, 125 

matematika sice se tak moc nemění, ale ta didaktika určitě jo. 126 
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V: Máš pocit, že se k tobě dostává dostatek informací o dalším vzdělávání ve tvém 127 

oboru? 128 

13:07 129 

E: No, to určitě mám. Mám pocit, že právě asi těch nabídek o těch různých přednáškách 130 

a kurzech je až tolik, že člověk v tom nezvládá se nějak orientovat a vybírat si. Takže já 131 

teď vlastně jsem se víceméně jakoby od školy nezúčastnila žádného kurzu, protože jsem 132 

se v té velké nabídce tak nějak cítila zahlcená.  133 

V: Máš naopak pocit, že třeba v některé oblasti, kde bys chtěla získat nějaké nové 134 

znalosti, že nebylo dostatek nabídky nebo literatury?  135 

13:56 136 

E: No to ani ne. To si myslím, že určitě tu někde ty informace jsou, jenom je najít a 137 

jenom se o nich dozvědět. Určitě nedostatek myslím, že není.  138 

V: Takže nemáš pocit, že třeba u nějakého konkrétního tématu, plácnu kuželosečky, že 139 

prostě toho není málo, že naopak…. 140 

14:16 141 

E: Jako nemám, přiznávám, že o tom nemám přehled, takže jako nevím úplně, ale 142 

myslím, že asi asi prostě někde by se asi něco našlo, akorát prostě…. 143 

V: A co se týká té velké nabídky, preferuješ, když je ti vlastně shora dáno, buď že bys 144 

teda měla navštívit tento kurz, případně že bys o tom měla přemýšlet, než aby sis raději 145 

sama hledala nějakou nabídku? 146 

14:46 147 

E: No já asi osobně bych to preferovala spíš jako třeba, že by mi někdo doporučil, že 148 

třeba tohleto, jo, že to je dobrý, že to je přednáška dobrá. Spíš asi takhle, zas úplně jako 149 

aby to nařizovali, že musíte se zúčastnit, to je mi jasný, že by to každému nevyhovovalo 150 

a že by pak člověk seděl na nějaké nudné přednášce a sám si z toho třeba nic nevzal. 151 

to… Ale určitě bych nějaké doporučení jako, obzvlášť takhle na začátku jako bych 152 

uvítala. 153 
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V: Máš přehled o tom, co se děje na poli didaktiky matematiky, co děje za akce? 154 

15:27 155 

E: No přiznávám, že moc ne, že sice určitě, přicházejí mi nějaké maily, o různých 156 

akcích vím, že jsou, ale moc v tom přehled nemám a přiznávám, že asi bych se o to 157 

měla trošku víc zajímat. Ale tak jako tohleto určitě je jeden drobný nedostatek. Něco co 158 

bych měla zlepšit. 159 

V: Zapomněly jsme na něco důležitého, chtěla bys něco doplnit? 160 

16:08 161 

E: Myslím, že ne. 162 

V: Děkuji za rozhovor. 163 
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Příloha 6.2 – Julián  

Julián 

Aprobace M – Tv, fakulta pedagogická 

Praxe – ZŠ (2 roky), G (víceleté, 3,5 roku) 

Konání rozhovoru: středa 7.3.2012, 13.40 – 14.02 (22 minut), v zaměstnání – víceleté 

gymnázium  

Přítomné osoby: Jana Pávová (V), Julián (J) – bratr Eleny 

 

Rozhovor: 

V: Na úvod se tě zeptám, co nového ses za posledních 12 měsíců jako učitel matematiky 1 

naučil? 2 

0:30 3 

J: Teď poprvé vlastně učím exponenciální rovnice a logaritmy, takže to je pro mě 4 

novýho… Co dál.. 5 

V: Musel sis tam nějakým způsobem zopakovat nebo se naučit něco nově? 6 

J: Nově… No byl tam ňákej …… jo myslím, že to byly nerovnice… exponenciální…, 7 

že tam byl ňákej, že jsem se nikde nesetkal s tím vlastně, jak se vysvětluje, když je 8 

základ mezi nulou a jedničkou, že se přehazuje znamínko, při tom řešení. Takže to jako, 9 

na to jsem narazil až při výkladu, a tak jsme to ňák probírali, ale vlastně nikdo to moc 10 

nevysvětluje, prostě se to jenom řekne, nikde to v učebnicích není.  11 

V: Takže sis to dohledával nějak v literatuře… 12 

1:52 13 

J: No ne, spíš jsme to zkonzultovali také se zkušenějšíma kolegama, ale jako že mě to 14 

zarazilo, že vlastně se na to asi, já nevím, na peďáku jsme na to podle mýho taky 15 

nenarazili. 16 
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V: Účastnil ses nějaké akce dalšího vzdělávání, nějakého kurzu nebo přednášky? 17 

2:17 18 

J: Kurz nebo přednášku… Vloni jsem byl na Dvou dnech s didaktikou. Teď, teď jsme 19 

měl někde bejt, to dělali v Karlíně asi od MatFyzu, ale bohužel to byly středy, byl jsem 20 

tam i přihlášenej, ale ňák časově se to sešlo blbě, lyžáky a takový věci, takže to jsem, to 21 

jsem prošvih tím pádem. A z matiky jsem tak asi v poslední době na ničem nebyl. 22 

V: Tak nějak průběžně se sám zapojuješ, hledáš si kde něco je? 23 

3:09 24 

J: No tak, souvisí to s tou, většinou s tou látkou no, člověk to probírá zrovna, tak něco si 25 

osvěží a něco třeba zjistí, že ho moc nezajímá a že už si to nepamatuje, to co dělal… Na 26 

některý věci se člověk dívá… 27 

V: Takže, jestli to chápu dobře, tak když prostě dojdeš k nějakýmu tématu tak buď si 28 

k tomu najdeš nějakou literaturu případně poznámky a nebo si dojdeš na nějakou 29 

přednášku, kurz…. 30 

3:43 31 

No jasně.  32 

V: Elena mi říkala, že ti jsi organizoval matematický seminář – řekneš mi o něm něco? 33 

4:00 34 

J: No tak to byl takovej, loni to bylo takovej letní pokus, protože ta dotace hodinová na 35 

matiku je prostě…. nedostačující, tak jsme si říkali, že aspoň bysme třeba zkusili něco 36 

takovýhleho, protože mi jsme tady vlastně ještě s tím kolegou máme matiku a tělocvik, 37 

takže kurzy nám jsou blízký a ta matika je nám blízká, tak jsme si říkali, že lyžáky a 38 

letní sportovní kurzy jsou, tak proč by nemohla bejt matematika a vedení nám řeklo: 39 

„No, vlastně proč ne“, ale spíš to jako tak mysleli trošku ze srandy a říkali, tak pokud se 40 

vám příhlásí dost lidí, tak jo, ale musí bejt, když chcete jet takhle aspoň dva, ta to prostě 41 

musí bejt, já nevím, ke dvaceti lidem, pod patnáct určitě ne. No, a ono se jich prostě loni 42 

že jo přihlásilo přes čtyřicet, tak jsme říkali, dobrý. No, a takže původně ještě tam měli 43 

bejt zařazený ňájaký přednášky, což jsme právě zkoušel vždycky domluvit někoho, že 44 

buď z peďáku, ale to nakonec z časových důvodů nevyšlo, že by tam něco z teorie her a 45 
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tak… Jsem si říkal, že by moh‘ něco z TEMNA, a to.. ale zrovna to byl takovej blbej 46 

termín, takže to ještě je takový vylepšení do budoucna, co bych tam chtěl mít, ale tak 47 

jsme to zatím pokryli z vlastních zdrojů. No, a je to, loni to byl výběrovém ještě pro 48 

vyšší gymnázium, ale letos to bude zařazený asi pro sexty, protože to bude víceméně, 49 

takový povinně. No, oni ty kurzy nejdou jako moc povinně, ale…. 50 

V: A jak to bylo dlouhý? 51 

6:23 52 

J: To bylo asi třídenní, čtyřdenní. 53 

V: A to jste jeli jako, že opravdu na kurz, že jste tam jeli… 54 

6:33 55 

J: No no, je to, ona má zemědělka, má v Kostelci zámek, jsou přímo, co je tam na 56 

náměstí, tak patří pod zemědělku, maj tam udělaný prostě prostory, ubytovací, 57 

přednáškový, všechno tam je. 58 

V: Takže ještě ve spolupráci s CŽU? 59 

6:55 60 

J: No, ne, oni tam je normálně, kdo chce, si to může jakože, že to vlastněj, ale v časech, 61 

kdy to nemaj jako obsazený nějakým programem, tak je to volně jako pronajmutelný, 62 

takže, a já přes ňákou kamarádku, jakoby co znám toho správce, takže jsme to to, že to 63 

je i hezký prostory. A shodou okolností jsme se tam loni vlastně potkali se Zhoufem, 64 

kterej tam měl přípravném nějakej kurz pro olympioniky, takovej ten.. Takže to byla 65 

docela sranda, že jsme se tam… Tam přijeli ňáký cizí kluci, že „My jdeme na 66 

matematickém kurz…“ Tak jsme říkal jako, teda, zas nejsme tak velká škola, že jo, že 67 

by to, to jste asi ňák spletli… A pak se tam objevil Zhouf… 68 

V: A kdy to bylo? 69 

8:02 70 

J: Bejvá to na podzim. 71 
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V: No, tak to je moc pěkný, to se mi líbí. Jak jsi říkal tu olympiádu, máte tady olympiádu 72 

na škole? 73 

8:19? 74 

J: No tak je tady na škole, ale žádný velký jako úspěchy s tím nemáme no. Jako zadání 75 

poskytnem, že jo, ale většinou to není příliš velká odezva. Je pravda, že jako rozhodně 76 

ty děti nemasírujeme jako prostě, pojďte, pojďte to dělat. Je toho hodně, protože prostě 77 

jsou Klokani, Pythágoriáda, tohlensto… Klokana zadáme, Pythágoriádu si myslím si tak 78 

ob rok zvládáme taky no a ta prostě olympiáda, jako maj možnost jí dělat, ale už na není 79 

mezi tím dost sil, abychom je prostě dotlačili k tomu, že prostě…. 80 

V: Vy spolupracujete třeba nebo nabízíte těm dětem nějaký korespondenční kurzy, 81 

semináře nebo nejaký jiný soutěže? 82 

9:25 83 

J: No to moc ne, nebo tak jako, když se objeví někdo, kdo má, že jo, o matematiku 84 

zájem, tak jako samozřejmě to jde, ale tady je problém, jak jsou ty, vlastně jak trend 85 

volitelnejch předmětů, že jo. Tak je prostě sousta volitelnejch předmětů, a já prostě 86 

mám teď třeba v sextě tři hodiny tejdně matematiky. Ale objem učiva zůstává furt 87 

stejnej, takže jako je to takový…. náročný, že člověk je rád, že vůbec stíhá to, co musí. 88 

A díky tomu ani ta matika, prostě pro ně je to takový, že furt se jede a nejde, a je to 89 

těžký udělat tak ňák zábávně tak, aby oni ještě měli chuť dělat něco navíc no.  90 

V: Vy jste organizovali tenhleten kurz pro žáky, seš nějak zainteresovanej v nějakých 91 

kurzech pro učitele nebo podílíš se na ňáký organizaci obecně jakéhokoli dalšího 92 

vzdělávání? 93 

10:52 94 

J: Asi ne. 95 

V: Máš potřebu se ve svém oboru dál vzdělávat? 96 

11:08 97 

J: No tak, jo no, je to, teda teď je to blbý, právě, že to jak mě tlačej do toho, abych učil 98 

informatiku, tak toho mám hrozně málo, mám teď jenom vlastně svojí třídu mám 99 

na matiku a mám tady to je na základce, osmáci, to je „dys“ třída, 11 dětí, což jako, tím 100 
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směrem se jakoby dál rozhodně vzdělávat nechci, nebo já jsem se tam tím směrem 101 

nikdy nevzdělával, takže jakože bych se učil, jak učit dyskakuliky a takový, to ani nebyl 102 

můj cíl, takže to tady tak ňák prostě se pytlíkuje, všichni to maj stejný, kdo to učej. Ono 103 

ani není moc kde se dovzdělávat, protože to vlastně nikdo nědělá. 104 

V: Takže máš pocit, že v oblasti dyskalkulie není dostatek zdrojů, kde by se dalo něco 105 

dozvědět? 106 

12:21 107 

J: No, jako je pár lidí, který to dělaj třeba, který to učej, ňákou delší dobu, takže by 108 

mohli mi dát nějaký rady, ale rozhodně nejsou žádný, není nikde, prostě že by ti řekli, 109 

no dyskalkulii můžou prostě, že by byla příručka na matiku jako, obecně samozřejmě 110 

jsme měli nějaký kurzy, ale to je to samý, že jo, co jsem dozvěděli v podstatě v průběhu 111 

studia na peďáku. A k těmhle tématům, jak se to projevuje a s čím mají problémy, ale že 112 

by bylo konkrétně řečení někde, že by člověk moh‘ podívat, tak teď probíráme, já 113 

nevím, výrazy a otevřu si kapitolu a tam by bylo prostě tak na to si, tam je problém, u 114 

dyskalkuliků a s tímhle s tímhle, u dysgrafiků s tímhle tímhle a dobrý jsou na to 115 

takovýhle cvičení takovýhleho typu, máme to odzkoušený. Tak to neexistuje, takže jako 116 

prostě…. 117 

V: Kdyby něco takovýho existovalo? tak bys to uvítal? 118 

13:35 119 

J: no tak jako hodilo by se to. Ne že bych díky tomu se chtěl specializovat na učení 120 

tohohle, protože to jako není žádná velká radost, ale, jako z hlediska matematiky, ty děti 121 

jsou fajn, ale jako vůbec z hlediska výuky je to… Počkej ale to jsem odběhnul…. 122 

V: Otázka zněla: Máš potřebu se ve svém oboru dál vzdělávat?  123 

14:06 124 

J: No jo, jasně, takže já akorát tím pádem já třeba půjdu na ňákej kurz co se týká 125 

informatiky a nikoli matematiky, protože prostě tam jsou věci, který vůbec neumím a 126 

mám je učit, že jo. Nikdo se tě předem nezeptá, a jako pak se divěj… Za tři měsíce mám 127 

učit tohle, ale naposledy jsem to měl někdy před čtrnácti lety nebo kolika na střední, že 128 

jo.  129 
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V: Takž z toho, co jsi říkal mi připadá, že považuješ další vzdělávání za důležitý… 130 

15:55 131 

J: Jo jo určitě, tak to je asi všude ale, v každým oboru. 132 

V: Jsou nějaký překážky, který ti brání se dál vzdělávat, kromě toho teda, že není 133 

dostatek zdrojů, vedení podporuje? 134 

16:25 135 

J: Nee. Tak to je akorát otázka financí, že jo. Jak jsou peníze, nebo jak se člověk 136 

dohodne no, což je něco, co člověk chce sám, tak třeba bohužel občas taky musí teda 137 

jako přistoupit, buď si vydobít, že třeba část zaplatí zaměstnavatel a část si zaplatíš sám 138 

nebo to, ale jinak jako. Je to podporovaný. 139 

V: To slyším moc ráda. Myslíš, že obecně je k dispozici dostatek kvalitních vzdělávacích 140 

akcí, pedagogický literatury a materiálů k tomu, aby se dalo dál vzdělávat? 141 

17:21 142 

J: No je jich dost, ale kvalitu nemůžu moc posoudit, protože.. Tak já jsem se 143 

setkal, dobrý i špatný, je to asi velmi různý… Je toho dost, co mi chodí, třeba nabídky 144 

choděj furt. Na cokoliv víceméně, a když něco konkrétního člověk hledá, tak to najde. 145 

Ale kvalitu si netroufám, to bude stejně jako všude budou dobrý i špatný kurzy.  146 

V: Můžu se zeptat, odkud chodí ty nabídky? 147 

18:04 148 

J: No to je, to jsou emaily, vždycky, všechno možný… Pokud mě to ňák zrovna 149 

nezaujme, tak vůbec, tak jenom to prolítnu. Protože když chodí já nevím třicet emailů, 150 

když je mažu, tak jako vím, že jsou nabídky prostě ňákejch kurzů.  151 

V: Spolupracuješ s jinými učiteli matematiky? 152 

18:41 153 

J: No, tak nás je tady asi osm matikářů, takže…  154 
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V: Takže když je potřeba se něco dozvědět… 155 

18:57 156 

J: No jo určitě, když prostě jsou, oboustranně to prostě, tak že i jako spíš máme 157 

paralelky tak komunikuje člověk asi nejvíc.  158 

V: A seš v kontaktu s jinými učiteli mimo školu, teda kromě sestry? 159 

19:15 160 

J: Kromě sestry… trošku no, občas s někým jo, ale fakt je to minimální. Díky tomu, že 161 

nás je tady tolik, tak nemám ňák potřebu se jako s ostatníma v tomhle 162 

jakoby…..komunikovat. 163 

V: Máš nějak přehled, co se děje v didaktice matematiky v současné době?  164 

19:57 165 

J: To příliš asi ne, protože právě říkám, že to, že to často bejvá dost odtržený od reality, 166 

tý, která je tady, takže spousta těch věcí jsou hezký, ale potom prostě jako zjistíš, že, že 167 

to nejde prostě, když máš tři hodiny matiky a vidíš, že musíš rostě probrat za rok tři 168 

učebnice, tak už, tak vůbec nezáleží na tom teď podle mýho, jaká je jako je strategie 169 

vyučování, a ve třídě máš třicet dětí, tak se mužeš snažit, jak chceš a je to prostě, jo…  170 

V: Já ti děkuju. Je něco, co se týká dalšího vzdělávání učitelů matematiky, co jsme 171 

nezmínily, co bys chtěl doplnit? 172 

J: Asi ne teď, nic mě nenapadá… 173 
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Příloha 6.3 – Matylda  

Matylda  

Aprobace M – Čj, fakulta pedagogická 

Praxe – ZŠ (1 rok), G (víceleté, 4 roky), ČJ pro cizince (1 rok) 

Konání rozhovoru: čtvrtek 8.3.2012, 14.40 – 14.50 (10 minut), v zaměstnání – víceleté 

gymnázium  

Přítomné osoby: Jana Pávová (V), Matylda (M) 

 

Rozhovor: 

V: Co nové z oboru matematiky ses naučila za poslední rok, kromě studia na vysoké 1 

škole? 2 

0:30 3 

M: No, já jsem byla na pár hospitacích u kolegů, takže jsem se naučila tak ňáká jako 4 

metodický věci. Jakože jsem třeba zjistila, že ta hodina může mát daleko větší spád, než 5 

jsem před tím se domnívala, protože jsem zjistila, že třeba někteří kolegové učí, už když 6 

vstupují do učebny, což bych opravdu nečekala. A z oboru asi nic. 7 

V: Dobře a z tehletěch věcí, co jsi teda odkoukala od kolegů, tak použila jsi něco nebo 8 

začlenila jsi něco do toho svýho způsobu výuky? 9 

1:04 10 

M: A tak jasně, že se člověk snaží, akorát, že to je tak, že prostě nemůžeš jít úplně proti 11 

svý povaze, že jo. Prostě jakoby vidíš, že někdo dělá něco líp, ale zároveň vidíš, že ty to 12 

prostě nemůžeš okopírovat, protože jsi jiná, protože celá ta tvoje jako, celej tvůj učební 13 

styl je prostě odlišnej, už třeba proto, že ten dotyčnej je zkušenější, a proto ho napadá 14 

spousta příkladů prostě z ňákýho tématu jako z fleku. Zatímco ty si ji musíš předem 15 

někde najít nebo tak. 16 
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V: Účastnila ses třeba nějaký organizovaný akce, nějakých kurzů, seminářů? 17 

1:42 18 

M: Hmm ne, ne. 19 

V: A byla bys ochotná nebo měla bys zájem? 20 

1:47 21 

M: Vůbec nemám představu, že bych měla čas jít ještě na ňáký školení. Jako fakt vůbec, 22 

tak se rozhlídni kolem, jako to jsou jako neopravený testy tady ta hromada 23 

deseticentimetrová. Fakt jako nevím, kdy bych šla na ňákej, prostě na ňáký vzdělávání, 24 

vždyť ani na Dva dny s didaktikou matematiky si neumím najít čas. Přestože vím 25 

prostě, že to je dobrá a přínosná věc. 26 

V: A myslíš si, že to má co dělat s tím, že jsi teda ještě neukončila ty svoje studia? 27 

2:13 28 

M: No tak to určitě, a taky s těma mejma oborama, že jo. Ono prostě jako v češtině i 29 

v matice je zrovna docela dost takovýho toho opravování, který vyžaduje hodně času.  30 

V: A podílíš se třeba na ňákejch speciálních akcích pro děti jako jsou olympiády, různý 31 

soutěže, a podobně? 32 

2:32 33 

M: No tak my to máme tak, že mi máme koordinátora tady těch soutěží, a jinak si to 34 

jakoby každý ten vyučující s těmi svými studenty jakoby zařídí sám. Takže třeba 35 

Klokana si každý opraví tu svojí třídu, a pak ten koordinátor to jenom seřadí do ňákýho 36 

jako pořadí za celou školu, aby děti věděli, jak na tom jsou. Stejně tak v Matematický 37 

olympiádě prostě jsem deváťákům zadala, opravili jsme si to jako společně to domácí 38 

kolo. Je to pěkný, nám to moc nejde, ale snaha tam ňáká byla, a nebyla to snadná 39 

matika, takže… 40 

V: Dobře, a takže já předpokládám, že ty se nepodílíš na dalších vzdělávacích akcí pro 41 

učitele, když jsi takhle zaneprázdněná… 42 

3:13 43 

M: Ne ne. 44 
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V: A cítíš potřebu se ve svém oboru dál vzdělávat? 45 

3:21 46 

M: No jo, ale já ji třeba pocítím třeba v půli prázdnin. Víš jako, že si tak před koncem 47 

července říkám, teď jsem taková odpočatá, teď by se mi jako líbilo někam zajít, tak na 48 

tři čtyři dny prostě, třeba na takových osm hodin denně klidně, ale jako během roku fakt 49 

ne. To mám vždycky pocit jako, že vůbec nechápu, jak se může někdo někam na dvě 50 

hodiny jako…. Ještě po práci... 51 

V: Dobře a nějaký samostudium by tě lákalo, třeba o těch prázdninách?  52 

3:47 53 

M: Tak to já jsem i třeba leccos přečetla. Vopěnkův Uhelný kámen v cestě ke 54 

vzdělanosti a moci, takováhle bichle. Taky jsem z toho něco použila myslím, jakoby 55 

tam byly ňáký ty historický věci, který jsem z fakulty nevěděla, a řekla jsem je dětem a 56 

je to zaujalo.  57 

V: Tak to je bezva. A považuješ teda to další vzdělávání ve svým oboru za důležitý? 58 

4:15 59 

M: No, jakoby pro osobnost toho učitele nebo teda pro mě jako pro učitelku určitě, a na 60 

druhou stranu tak přiznejme si, že třeba by se to poznalo na platu, to nehrozí… Že by to 61 

v práci někdo ocenil, si taky moc nemyslím, jakoby to vedení školy spíš třeba zajímá, 62 

jak člověk konkrétně v hodině působí, co ty děti uměj, a tak, a jestli má vliv na to, že 63 

absolvoval prostě báječný kurz, to asi nikoho moc jako neokouzlí. Takže jako ano i ne. 64 

Záleží, z jakýho úhlu se na to díváš.  65 

V: Takže jestli jsem to pochopila dobře, takže ano pro tebe samotnou, pro tu tvojí práci 66 

ano… Takže motivace by byla vnitřní… 67 

5:01 68 

M: No.  69 
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V: Vidíš nějaký překážky, který ti brání v tom dalším vzdělávání, kromě toho času? 70 

5:12 71 

M: No, já myslím, že žádnou další už nemám… Ale že bych jako nevěděla třeba, co se 72 

nabízí, tak to bych asi zjistila, kdybych si prostě našla ten čas, tak si myslím, že by 73 

stačilo si jako sednout k internetu a poslat pár mailů lidem, o kterejch vím, že se o 74 

takový věci zajímaj. 75 

V: A dostáváš třeba nějaký maily? 76 

5:30 77 

M: Jo, tak mi dostáváme takový ňáký obecný z peďáku, další vzdělávání učitelů bla bla 78 

bla… To dostáváme všichni a i z ňákých dvou jako soukromých organizací, jejichž 79 

název si ani nepamatuju, ale vím prostě, že jako čas od času nám něco napíšou, že to 80 

dostáváme, no.  81 

V: A tam tě ňák nic nezaujalo nebo….  82 

5:50 83 

M: Ne natolik, jako že bych si šla někam dohadovat ňáký volno, to abych mohla jít 84 

na školení o interaktivní tabuli matematiky, jako to je určitě dobrá věc to umět, třeba 85 

protože je tady máme, že jo, ale na druhou stranu, když si tak představím, že bych 86 

prostě jela někam na Chodov, a tam poslouchala čtyry hodiny o interaktivní tabuli, 87 

vždycky mi z toho vyjde, že mi to jako to nestojí za to.  88 

V: A máš třeba možnost si to někde nastudovat sama takovýhle věci, když ti to teda 89 

nestojí za to někam odjet? 90 

6:27 91 

M: Tak jakoby to, z čeho mi vyjde, že by mě zajímalo, tak se většinou stačí prostě 92 

někoho zeptat. Jakože mi nebylo moc jasný, co je to ta myšlenková mapa, to se teda 93 

přiznám, že jakoby ze školy jsme měla ňákou velmi vágní představu, tak jsem zašla za 94 

kolegyní, která byla na školení o myšlenkových mapách… Tak jako jsem nevěděla, co 95 

je myšlenková mapa a jak jí jako můžu ňák použít a jak a tak…. Ono to moc nejde, ale 96 

je novej pohled na tu věc, no… 97 



 - 157 –  

V: Myslíš si, že je k dispozici dostatek kvalitních vzdělávacích akcí, nebo pedagogický 98 

literatury nebo prostě zdrojů k tomu, co ty bys potřebovala? 99 

7:30 100 

M: Tady je asi kámen úrazu slovo kvalitní. Když třeba že jo v rámci studia na fakultě 101 

jsme měli kurz, kterej byl financovanej z Evropský unie, chodila nás tam většina 102 

ročníku, v rámci didaktiky matiky, měli jsme ňáký čtyři jako docela dlouhý jako bloky 103 

výukový a všechno to bylo fakt super. A kdybych věděla, že takhle bude vypadat nějaká 104 

ta vzdělávací akce, který se budu účastnit, tak bych na ní beze sporu jako šla. Když 105 

bych věděla, že si z toho odnesu celou řadu prostě podnětů, celou řadu konkrétních 106 

inspirací možná i ňáký materiály. Stejně tak, byla jsem celkem náhodně na kritickým 107 

myšlení, kde se zrovna ten seminář prostě týkal matematiky, jenom jako návštěva, 108 

podívat se, protože tam prostě byl někdo, koho jsem znala, a bylo to super. Ale na druhý 109 

straně jsem třeba jako četla spoustu blábolů, knih, stejně tak prostě jsem viděla ňákej 110 

elearning, kde jsme se jakoby seznamovali s těma interaktivníma tabulema, kterej mi 111 

přišel jako snůška keců, a myslím si, že prostě nejsem schopná jakoby rozlišit, kdy to 112 

bude to super a kdy si budu říkat jo, tak tohle mi fakt jako hodně dalo, a kdy to bude to, 113 

že prostě tak jsem s tím trávila dvě hodiny a nevím vůbec ani o milimetr víc, než jsem 114 

věděla na začátku. 115 

V: Takže tady je spíš potřeba se ňák zkontaktovat s ostatníma učitelama matematiky, 116 

jestli teda tam je…. ňáký doporučení… (M přikyvuje) A spolupracuješ s jinými učiteli 117 

matiky, kromě teda kolegů, nějak zásadně? 118 

9:19 119 

M: To né. 120 

V: Máš přehled o tom, jak vypadá současná situace na poli didaktiky matiky, trendy, 121 

novinky? 122 

9:28 123 

M: Noto bych si vůbec netroufla tvrdit, že mám přehled v didaktice matiky… 124 
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V: A máš aspoň nějakou představu teda? 125 

9:34 126 

M: No, ale tak to co jsem si v podstatě odnesla ze školy, jako z fakulty. 127 

V: Ode mě je to asi všechno. Máš pocit, že jsem se nezeptala na něco zásadního, co se 128 

týká profesního rozvoje učitele matematiky, že je něco potřeba zmínit? 129 

10:02 130 

M: Ne ne, to nemám. 131 

V: Děkuj za rozhovor. 132 
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Příloha 6.4 – Patricie 

Patricie 

Aprobace M – Fy, fakulta matematicko-fyzikální  

Praxe – G (víceleté, 31 let) 

Konání rozhovoru: pondělí 19.3.2012, 10.02 – 10.21 (19 minut), v zaměstnání – 

víceleté gymnázium 

Přítomné osoby: Jana Pávová (V), Patricie (P)  

 

Rozhovor: 

V: Co nového jste se za posledních dvanáct měsíců naučila jako učitelka matematiky?  1 

0:32 2 

P: No, byla jsem na ňákých seminářích, které se týkaly finanční matematiky, považuji 3 

to za velmi podnětné zejména proto, že jsem tuhle tematiku letos i učila a zároveň jsem 4 

páchala takové záležitosti jako financování synova bytu, takže hypoteční úvěry, při té 5 

příležitosti jsem měnila svůj vlastně banku i typ účtu, takže ta finanční gramotnost si 6 

myslím, že z tohoto titulu je velmi důležitá a v podstatě v učebnicích se moc 7 

neobjevuje, respektive, objevuje se v takové zúžené míře a ten přehled o tom, kde a co 8 

jaké banky dávají na trh, je těžké vytvořit, protože se to vlastně neustále aktuálně mění. 9 

Ale je to zároveň docela dobrá taková záležitost proto, aby to ti studenti zkoumali sami, 10 

zejména, když jsou v posledním ročníku gymplu a už jako někteří pošilhávaj třeba po 11 

eventualitě vlastního bydlení, po vlastním postavením se na nohy. No, a potom jsem 12 

absolvovala semináře, které týkají teda zejména fyziky, se kterými jsem velmi 13 

spokojená. Byla to Katedra didaktiky fyziky na MatFyzu. A mám pocit, že ti matematici 14 

tam nám učitelům trošičku něco dluží. Ještě jsem byla na ňákym semináři z historie 15 

matematiky, to bylo tak velice zajímavé, to se mi moc líbilo, bylo to taky na MatFyzu. 16 

Tam se sejde vždycky taková skupinka pár lidí a je to fajn.  17 
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V: A ta finanční matematika, kde jste byla, kdo to organizoval? 18 

2:28 19 

P: No MatFyz, Odvárko. 20 

V: A pošilháváte třeba po seminářích z pedagogickejch fakult? 21 

2:40 22 

P: Zatím ne, protože jsou placený, a probíhají vlastně celodenně, což se mi nehodí, víc 23 

mi vyhovuje to odpolední, ta odpolední návštěva, kdy to vlastně stíhám, odučit si, a pak 24 

jít na seminář, i když je to trošku náročnější. Na jednom semináři z pedagogický jsem 25 

byla. A to bylo zacházení s tabulkovým editorem. Nebyla jsem ráda… To, co jsem 26 

uměla, jsem věděla, jsem se tam dozvěděla, a takový ty novinky, myslím, že jsem to 27 

rychle zapomněla, co jsem se tam naučila, ten způsob předávání těch informací nebyl 28 

pro mě.  29 

V: Účastnila jste se třeba nějakých konferencí? 30 

3:53 31 

P: No, Mathematika, to je ten počítačovej program, protože se mi to líbí, ale v podstatě 32 

mám pocit, že tady na té škole není až tolik lidí, který by to nějakým způsobem nadchlo. 33 

A ty finanční nároky pro školu jsou taky v současný době neúnosný. Chtělo by 34 

interaktivní tabuli, která tady není. A já jsem teď teda, studentka byla v celostátním kole 35 

Fyzikální olympiády, takže s tím souvisí ten grant od ČEZu, a tak jsem pošilhávala po 36 

těch tabulích, a zjistila jsem, že není prostě v mých možnostech ani včetně toho 37 

grantu… Asi… Zatím to nechávám být, upřímně řečeno, stejně se mě víc dotýká ta 38 

fyzika než ta matematika. 39 

V: Tak a vy jste organizovala nějaké akce, který se týkají nějakých nadstandardních 40 

věcí, co se týká žáků, nějaké soutěže nebo nadstandardní semináře? 41 

5:13 42 

P: S tou finanční gramotností souvisí to, že jsme si udělali takovou dvou tří hodinovku, 43 

kdy jsem ji dala za úkol si představit, že si chtějí koupit byt do dvou milionů, tak 44 

abysme si jednak takový byt vůbec mohli koupit, co si za ty dva miliony pořídí, a jak 45 

dlouho a v jaké výši u jakého ústavu to budou splácet. A s tím, že jsme teda hledali 46 
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takovou jako nejvýhodnější nabídku, a pak teda ještě taky optimální nabídku. Což si 47 

myslím, že ty děti docela překvapilo, za prvé je překvapilo, jak málo se toho za ty dva 48 

miliony dá pořídit, a pak je překvapilo, jak strašně dlouho se to bude splácet a pak si 49 

myslím, že je i překvapila ta záležitost toho stavebního spoření, jak se potom všechny ty 50 

splátky a splátkový kalendáře promění, když tam vloží do toho nějakých třeba půl 51 

milionu svých vlastních úspor, respektive, úspor takových ňákých, jo, že se posbírají, 52 

tak to si myslím, že jsem nějak asi ty děti, já nevím no, uvedla do života, do reality. A 53 

vzhledem k tomu, že to komentovaly dost pikantně občas, tak to bylo pro některý z nich 54 

opravdu velkým překvapením. Takovej i náraz na tu realitu a doufám, že je to poučí i 55 

pro život co se týče třeba zacházení s kreditními kartami, protože za svoje děti jsem 56 

kreditní debety nebo ty debetní karty jako splácela několikrát. Jsem ji s tím pomohla, že 57 

jo, takže ta motivace tím vlastním životem a tahleta zkušenost vzít si to, ty děti, dneska, 58 

vzhledem k tomu, že mají vlastně tý karty od 15ti let mají možnost zavést si účet u 59 

banky, na rok je vlastně tam kontokorent 20 000 zdarma, takže oni do toho 60 

kontokorentu spadnou a jsou tam, a pak nevědí, jak z toho, tak i to byla možná taková 61 

vnitřní motivace. Myslím si, že tahleta věc, kdybych ji teda trošku rozvedla do ňákého 62 

takového formátu, kterej by byl použitelnej i pro ostatní učitele, že by to stálo za to to 63 

publikovat někde, ale tak možná o prázdninách. No, tak na to portálu RVP, na tom 64 

Lenyl, tam se to dá, tam se občas ňáký věci daj. Není na to čas.  65 

V: A pořádáte na škole soutěže? 66 

8:26 67 

P: Olympiáda, Klokan, Pythagoriáda. Spíš s těmi menšími. Ty olympiády pro ty větší 68 

snad, tam loni jsme měla v tý třídě šikovný děti a letos, co by měli být v tom áčko, tak 69 

tu matiku vypustily, protože mám pocit, že už ty úlohy z těch matematických olympiád 70 

jsou pro opravdu výrazný talenty. Není to pro běžné děti a není to ani pro ty chytrý 71 

děti běžný populace. Ten Klokan ano, ale ta Matematická olympiáda je prostě natolik 72 

obtížná, že pokud by člověk neměl nějakej speciální kroužek, kde by se tý matematice s 73 

dětmi věnoval, tak jsem si jistá, že to dost hrubě přesahuje možnosti, že to je opravdu 74 

jenom pro výjimečný talenty. A pak je otázka, jestli ta olympiáda je soutěž pro většinu 75 

nebo pro ty chytrý děti, anebo jestli je to jenom příprava na tu Mezinárodní olympiádu, 76 
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tam samozřejmě jsou ty požadavky trošku jiný. Mně se tenhleten trend Matematický 77 

olympiády moc nelíbí, ale chápu důvody organizátorů.  78 

V: Dobře a vy máte potřebu se ve svém oboru dál vzdělávat? 79 

9:53 80 

P: A tak samozřejmě, ano no.  81 

V: A proč? 82 

9:59 83 

P: Tak každý setkání s někým jiným přináší nebo může přinášet nové přístupy. A každý 84 

nový přístup je lepší, protože, když už je člověk v takovém tom stavu, že v podstatě zná 85 

i příklady z učebnice nazpaměť, tak to vede k takovýmu tomu pocitu, nechci říct 86 

vyhoření, ale k takovýmu tomu pocitu, že to je přece tak jednoduchý, že to přece musej 87 

všichni umět, a oni nemusej. Myslím si, že velkou korekcí pro mě byla ta dětská 88 

vesnička SOS, kde jsem se setkala s lidma nebo s dětma, který teda byly mentálně na 89 

takový úrovni, že jsem si uvědomila, že prostě člověk má ten mozek nastavený jinak a 90 

měl by přemýšlet o tom, že ne všichni to tak mají. 91 

V: To zní moc poučně. 92 

11:02 93 

P: Určitě, protože já má to jedno dítě mám jako extrémně chytrý na matematiku, takže 94 

s ním vlastně potíže nebyly, a s holkama naopak, ty byly na tu matiku blbý, takže… To 95 

je taky taková ta korekce, kterou člověk potřebuje. 96 

V: Jsou ňáké překážky, které Vám brání v dalším vzdělávání? 97 

11:24 98 

P: Žádné, no vůbec, vlastní lenost jedině.  99 

V: A podpora od vedení školy je? 100 

11:33 101 

P: Podpora od vedení školy je, ale člověk musí mít v těch svých požadavcích taky 102 

ňákou takovou tu vlastní jako autocenzuru, protože prostě ten rok má tolik týdnů, kolik 103 
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má, a jako zameškat vyučovací hodinu je pořád pro mě trošku problém. No, možná je to 104 

zbytečný no. 105 

V: Takže kdybyste třeba chtěla jet na dvoudenní konferenci jednou za rok, myslíte si, 106 

že… 107 

12:07 108 

P: To já jako jezdím no, tak dvakrát za rok se někam dostanu. Až třikrát. Tak ty 109 

fyzikální záležitosti buď o prázdninách a nebo během výuky. Loni jsme třeba byla na 110 

těch exkurzích na lipenský kaskádě, na těch elektrárnách, což bylo teda velmi poučný, 111 

velmi podnětný a bylo to v době výuky jako já fakt s tím nemám problémy. Vedení 112 

školy podporuje. 113 

V: A myslíte si, že je k dispozici dostatek kvalitních materiálů pro další vzdělávání, 114 

pedagogická literatura, akce nebo prostě jiný materiály? 115 

12:51 116 

P: Já mám obavy, že je toho relativně dost, a já se dostávám do situace, kdy mě unavuje 117 

otvírat maily s nabídkami těch vzdělávacích programů, zejména pokud je tam prostě ta 118 

denní sazba za toho učitele 1000 korun, tak si říkám, to je sice fajn, ale pokud ty věci 119 

nemám odzkoušené, což na tom MatFyzu to odzkoušené mám, tak to ráda nechám školu 120 

zaplatit, ale když to nemám odzkoušené, už jsme se setkala s přístupy jako, které jsou 121 

sice příjemné, ale nevede to k mýmu ňákýmu rozvoji, a proto na ty… Takovej 122 

Descartes, jako když tam není jméno, který znám, tak tam nejdu. Jo? Aby mi někdo 123 

třeba, když tam bylo roznásobování dvou členů (a + b).(a + 2b) a teď tam bylo step one, 124 

jo ještě prostě v neznámém jazyce, teď tam bylo to roznásobení, step dva jakože se tam 125 

ty lineární členy posčítaly, no tak, to jako…, asi to pro ňáký typy škol je, ale ne pro 126 

gymnázium, to je pro mě ztracený čas, dvojnásobně, můj a ještě těch dětí.  127 

V: Chápu. Spolupracujete s jinými učiteli matematiky mimo školu?  128 

14:25 129 

P: Mimo školu… No, tak občas s tím Františkem Staňkem, ale to jsou takový ti 130 

spolužáci, vztahy mezi spolužáky, protože on dost participuje na té Matematické 131 

olympiádě, jsem právě na ňáký ty školení, jak na ty příklady potom, a jak pomoct těm 132 
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dětem, to šla jsme do toho, je vlastně přes něj. To je taky vlastně školení, který jsme 133 

absolvovala, na pedagogický fakultě. 134 

V: Máte přehled, o tom, co se děje v současnosti v oblasti didaktiky matematiky? 135 

15:04 136 

P: Ne.  137 

V: Nemáte, dobře. Je něco, co si myslíte, že by bylo potřeba ještě říct, na co jsem se 138 

nezeptala nebo něco, co byste ještě chtěla doplnit? 139 

15:17 140 

P: No, asi bych v rámci gymnaziálního vyučování doporučovala přepsat některý 141 

učebnice. Myslím, že by mohly být napsány lépe a snadněji, i když ta řada od 142 

Prométhea je taková nejúplnější, jsem velmi spokojená s tím, co dělá Calda, Odvárko, 143 

že jo, Dag Hrubý, to je vlastně můj učitel matematiky a ředitel školy dnes už bývalý, 144 

kam jsem chodila, a není to o tom, že bych s nimi byla tak nějak v bližším kontaktu, ale 145 

prostě ty věci se mi líbí, kdežto taková Analytická geometrie, ta je prostě napsaná úplně 146 

blbě, tak by to asi stálo za to to předělat. Stejně tak, učebnice pro základní školy, které 147 

byly tak zvaně za bolševika, to by ty takové dvoudílné pětky, šestky, sedmičky, 148 

doplněné skvělou sbírkou, to prostě je vlastně věc, která se současné didaktice 149 

matematiky nepodařila překonat. Ta roztříštěnost, ta obrovská spousta učebnic, které 150 

jsou k dispozici, když ty děti dostane člověk v primě do ruky, tak vlastně tráví tři čtyři 151 

měsíce tím, že ty děti nějakým způsobem naladí na jednu notu, takže Dobeše nemusím, 152 

ale jeho myšlenka osnov prostě je důležitá, už jenom z důvodu toho, že se ty děti potom 153 

potkají někde nebo když se to dítě má stěhovat, dneska je taková ta představa, že by 154 

člověk měl se stěhovat za prací, tak první překážka je bydlení a druhá překážka je tady 155 

ta nekompatibilnost, nepropustnost těch základních škol, protože ŠVP jsou určitě dobrý 156 

a lidi na tom určitě udělali spoustu práce, ale není to dobré pro děti.  157 

V: A Vy jste se podílela na přípravě ŠVP? 158 

17:30 159 

P: Ale jezukrista samozřejmě no, jsme se podíleli všichni, protože každá škola ho 160 

musela nějakým způsobem vyrobit, tak když už to má být materiál, tak byť se třeba 161 

přejímá, jo, ve Varech jsem se podílela na tom pilotním projektu, a pak teda jsem to 162 



 - 165 –  

tady používala, že jo. Protože to je neštěstí prostě, kdyby to měl každej zvlášť, sám pro 163 

sebe, tak si myslím, že to nemůže být ani dobře udělané, protože prostě člověk si na 164 

všechno nevzpomene v daným momentě. Ale ta matematika, prostě to to, že se opustily 165 

některé ty věci jako třeba, já nevím, výuka přímý úměry, součin vnějších členů rovná se 166 

součin vnitřních členů nebo něco podobného, mi připadá jako zvěrstvo prostě, ty 167 

postupy, který byly kdysi vymyšlený, tak byly dobrý, jeden čas se dělalo všechno přes 168 

množiny, v současný době se množiny opustily, přitom SCIO testy množiny zkoušej, že 169 

jo, a o úlohy řešený pomocí množin. Je to taková ta nevyváženost, ode zdi ke zdi, prostě 170 

ať si to učí, kdo chce, jak chce, a měl by vědět, že v tomhletom ročníku se ty mají děti 171 

naučit tohleto. Už jenom proto, aby se na tom daly postavit třeba soutěže nebo aby se ty 172 

děti mohly prostě přejít z jedné školy na druhou, no.  173 

V: Já moc děkuju.  174 
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Příloha 6.5 – Dopis 

Dobrý den, 

děkuji za Vaši ochotu a čas, který věnujete tomuto interview. Nemělo by trvat déle než 

60 minut, ale samozřejmě máte dostatek prostoru se vyjádřit podle svých představ.  

Toto interview je součástí výzkumu v rámci mé diplomové práce, ve které se věnuji 

profesnímu rozvoji učitele matematiky, zejména jeho dalšímu vzdělávání. Jako takový 

bude nahráván a jeho přepis bude uveřejněn v příloze práce. Při analýze jej mohu 

diskutovat s vedoucím práce (Doc. PaedDr. Stanislav Bendl, PhD., KPŠP PedF UK) 

nebo konzultanty (Prof. RNDr. Milan Hejný, Csc., KMDM PedF UK, PhDr. Jana 

Kohnová, Ph.D, ÚPRPŠ PedF UK). 

Vaše jméno ne/bude zveřejněno podle Vašeho přání. Pokud budete chtít zůstat 

v anonymitě, budu Vaši totožnost znát pouze já. Před odevzdání práce Vás seznámím 

s výsledky analýzy našeho rozhovoru.  

Máte právo si v jakékoli části tohoto výzkumu svoji účast rozmyslet, v tom případě 

bude Váš rozhovor vyřazen a záznam smazán. 

Ještě jednou děkuji za spolupráci. 

 

Jana Pávová 

studentka 7. roč M – Pg, PedF UK v Praze  

jana.cuni@gmail.com 

604 288 026 
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Příloha 6.6 – Desatero konstruktivismu 

Hejný, Kuřina: Dítě, škola a matematika (s. 160, 161): 

„Desatero konstruktivismu: 

I.  Aktivita 

 Matematiku chápeme především jako specifickou lidskou aktivitu, tedy nikoli jen jako 

její výsledek, který se obvykle formuluje do souboru definic, vět a důkazů. 

II.  Řešení úloh 

 Podstatnou složkou matematické aktivity je hledání souvislostí, řešení úloh a 

problémů, tvorba pojmů, zobecňování tvrzení a jejich dokazování. Popsaný proces může 

probíhat v matematice samé nebo v libovolné jiné oblasti lidského poznání. Tvorba 

matematických modelů reality je pak jeho součástí. 

III.  Konstrukce poznatků 

 Poznatky, a to nejen poznatky matematické, jsou nepřenosné. Přenos (z knih, 

časopisů, přednášek a různých médií) jsou pouze informace. Poznatky vznikají v mysli 

poznávajícího člověka. Jsou to individuální konstrukty. 

IV.  Zkušenosti 

 Vytváření poznatků (např. v oblasti pojmů, postupů, představ, domněnek, tvrzení, 

zdůvodnění…) se opírá o informace, je však podmíněno zkušenostmi poznávajícího. 

Zkušenosti si přináší žák zčásti z kontaktu s realitou svého života, měl by však mít 

dostatek příležitostí nabývat zkušeností i ve škole (experimentování, řešení úloh…). 

V. Podnětné prostředí 

 Základem matematického vzdělávání konstruktivistického typu je vytváření prostředí 

podněcujícího tvořivost. Nutným předpokladem toho je tvořivý učitel a dostatek 

vhodných podnětů (otázky, úlohy, problémy…) na straně jedné a sociální klima třídy 

příznivé tvořivosti na straně druhé.  
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VI.  Interakce 

 Ačkoli je konstrukce poznatků proces individuální, přispívá k jeho rozvoji sociální 

interakce ve třídě (diskuse, srovnávání výsledků, konstrukce příkladů a protipříkladů, 

pokusy o formulace domněnek a tvrzení, argumentace, hledání důkazů,…). 

VII.  Reprezentace a strukturování 

 Pro konstruktivistický přístup k vyučování je charakteristické pěstování nejrůznějších 

druhů reprezentace a strukturální budování matematického světa. Dílčí zkušenosti a 

poznatky jsou různě orientovány, tříděny, hierarchizovány, vznikají obecnější a 

abstraktnější pojmy. 

VIII.  Komunikace 

 Pro konstruktivistické vyučování v matematice má značný význam komunikace ve třídě 

a pěstování různých jazyků matematiky. Jedním z nich je neverbální vyjadřování, jiným 

matematická symbolika. Dovednost vyjadřovat vlastní myšlenky a rozumět jazyku 

druhých je třeba systematicky pěstovat. 

IX.  Vzdělávací proces 

 Vzdělávací proces v matematice je nutno hodnotit minimálně ze tří hledisek. První je 

porozumění matematice, druhé je zvládnutí matematického řemesla, třetí jsou aplikace 

matematiky. Pro porozuměni matematice má zásadní význam vytváření představ, pojmů 

a postupů, uvědomování si souvislostí. Rozvíjení matematického řemesla vyžaduje 

trénink a případně i paměťové zvládnutí určitých pravidel, algoritmů a definic. Aplikace 

matematiky nemusí být jen vyvrcholením vzdělávacího procesu; mohou hrát i roli 

motivační. Matematiku se učíme jejím provozováním. 

X. Formální poznání 

Vyučování, které má charakter předávání informací (vyučování transmisivní) nebo 

vyučování, které dává pouze návody, jak postupovat (vyučování instruktivní), vede 

především k ukládání informací do paměti. To umožňuje v lepším případě jejich 

reprodukci (např. u zkoušky), obvykle však dochází k jejich rychlému zapomínání a 

zřídkakdy k jejich netriviálnímu využití. Takové poznání je pseudopoznáním, je 

poznáním formálním.“ 
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CŽV   Celoživotní vzdělávání 

ČMS JČMF Česká matematická společnost Jednoty českých matematiků a 

fyziků 

DML-CZ  Česká digitální matematická knihovna 
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IEA   Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání 
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PISA   Mezinárodní program pro hodnocení žáků 
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