
Přílohy 

Příloha 1: Mezioborové, resp. mezipředmětové vztahy ve ŠVP vybraných gymnázií 

se zaměřením na propojení zeměpisu s matematikou 

škola mezioborový / mezipředmětový vztah 

GJGJ - 

GJH 

Prohloubením mezipředmětových vztahů docílíme u ţáků schopnosti, aby znalosti získané 

v jednom předmětu byly s naprostou samozřejmostí uplatněny i v jiných předmětech 
a souvislostech (ŠVP – čtyřleté studium, s. 6). 

Předmět zeměpis má v rámci gymnaziálního vzdělávání mnoho funkcí, za jednu z 

nejdůleţitějších lze povaţovat integrační funkci geografie. Ve své podstatě zeměpis 
spojuje základní poznatky z řady přírodních, společenských a technických věd, zároveň 

také z oblastí kultury. V této rozmanitosti lze pak vyuţívat mnoho vazeb k různým vědním 

oborům či vyučovacím předmětům, které z nich vycházejí (ŠVP – čtyřleté studium, s. 67). 

Studenti poznávají, ţe matematika je nezbytná v mnoha oborech lidské činnosti  
(ŠVP – čtyřleté studium, s. 86). 

GPJP Geografie má silnou interdisciplinární povahu (ŠVP Vzdělání – Cesta ke svobodě, s. 110). 

GV 

Vedeme ţáky k dovednosti vyhledat a pracovat s potřebnou informací v tištěné i 
elektronické podobě, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, rozumět 

grafům, tabulkám, diagramům (ŠVP Cesta k celoţivotnímu vzdělávání, s. 17). 

K naplnění základní charakteristiky zeměpisu budeme usilovat o to, aby se ţák prakticky 

naučil integrovat poznatky z jednotlivých geografických disciplín, příp. i jiných vědních 

oborů a vytvářet si svůj poznatkový systém (ŠVP Cesta k celoţivotnímu vzdělávání, 
s. 123 - 124) 

Během studia si ţáci uvědomují, ţe matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské 
činnosti (ŠVP Cesta k celoţivotnímu vzdělávání, s. 104) 

KG 

Ţák pouţívá poznatky získané v jednom předmětu i v jiných předmětech (ŠVP Naše škola, 

s. 9). 

Vzdělávání ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda směřuje k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k pouţívání adekvátních matematických 
a grafických prostředků k vyjadřování přírodovědných vztahů a zákonů (Zeměpis, s. 2). 

Učitel vede ţáky k propojování nových informací s informacemi jiţ dříve nabytými, 

vytváření vzájemných vazeb a souvislostí, při kontrolních pracích a činnostech vyţaduje 

systematizaci vědomostí a dovedností (Zeměpis, s. 3). 

Během studia ţáci objevují, ţe matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské 

činnosti (např. v ekonomii, technice, ale i ve společenských vědách) (Matematika, s. 1). 

Vzdělávání ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace směřuje k utváření a rozvíjení 
klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k pochopení vzájemných vztahů a vazeb mezi 

okruhy učiva a k aplikaci matematických poznatků v dalších vzdělávacích oblastech 

(Matematika, s. 1). 

Matematika čerpá i z jiných předmětů, a to nejenom z přírodovědných, jedná se o volbu 
motivačních úloh nebo úloh zaměřených na vyuţití matematických poznatků v praxi 

(Matematika, s. 2). 

Učitel vede ţáky k vyuţívání znalostí matematiky v jiných předmětech (Matematika, s. 3). 

Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů z ŠVP jednotlivých gymnázií - ŠVP Cesta k celoţivotnímu 

vzdělávání, ŠVP – čtyřleté studium, ŠVP Naše škola, ŠVP Vzdělání – Cesta ke svobodě  



Příloha 2: Titulní strany zkoumaných učebnic a školního atlasu světa 

    

    

     



Příloha 3: Srovnání výskytu učiva ve vybraných učebnicích 

 učebnice  

učivo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
četnost 

výskytu 

Měřítko mapy ano ne ano ano ano ano ano ano 7 

Měřítko glóbu ano ne ano ano ano ano ne ano 6 

Zeměpisné souřadnice ne ne ne ano ano ano ne ne 3 

Měření délek ne ano ne ano ne ano ne ne 3 

Měření ploch ne ano ne ano ne ano ne ne 3 

Měření úhlů ne ano ne ne ne ne ne ne 1 

Kartogramy ne ano ano ano ano ano ano ano 7 

Kartodiagramy ne ano ano ano ano ano ano ano 7 

Kartografická anamorfóza ne ne ne ano ne ano ne ne 2 

Tvar Země* ano ne ano ano ano ano ano ano 7 

Kartografická projekce* ano ne ne ne ano ne ano ne 3 

Azimutální zobrazení* ano ne ano ano ano ano ano ano 7 

Válcové zobrazení* ano ne ano ano ano ano ano ano 7 

Kuţelové zobrazení* ano ne ano ano ano ano ano ano 7 

Délkové zkreslení* ano ne ano ano ano ano ano ano 7 

Plošné zkreslení* ano ne ano ano ano ano ano ano 7 

Úhlové zkreslení* ano ne ano ano ano ano ano ano 7 

četnost výskytu 
10 5 

11 15 13 15 11 11 

15 

Zdroj: upraveno podle Leipertová 2010 

Poznámka: ano = učivo v učebnicích zastoupeno je, ne = učivo v učebnicích zastoupeno není.  

 



Příloha 4: Zhodnocení učebnic z hlediska kvality vysvětlení učiva 

 Učebnice 

učivo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Měřítko mapy VP - VP D VP D VP D 

Měřítko glóbu VP - N D VP D - N 

Zeměpisné souřadnice - - - D VP D - - 

Měření délek - VP - VP - VP - - 

Měření ploch - VP - VP - VP - - 

Měření úhlů - D - - - - - - 

Kartogramy - VP N D VP D N D 

Kartodiagramy - VP N D VP D N D 

Kartografická anamorfóza - - - D - D - - 

Tvar Země* D - VP D VP D D D 

Kartografická projekce* VP - - - D - VP - 

Azimutální zobrazení* VP - VP D VP D VP VP 

Válcové zobrazení* VP - VP D VP D VP VP 

Kuţelové zobrazení* VP - VP D VP D VP VP 

Délkové zkreslení* D - D D D D D D 

Plošné zkreslení* D - D D D D D D 

Úhlové zkreslení* D - D D D D D D 

celkem učiva 
10 5 

11 15 13 15 11 11 
15 

z toho vysvětleno VP  
60 % 80 % 

46 % 13 % 69 % 13 % 46 % 27 % 
67 % 

z toho vysvětleno P  
40 % 20 % 

27 % 87 % 31 % 87 % 36 % 64 % 
33 % 

z toho vysvětleno N  
0 % 0 % 

27 % 0 % 0 % 0 % 18 % 9 % 
0 % 

Zdroj: vlastní tvorba 

Poznámka: VP = učivo je vysvětleno velmi podrobně, D = učivo je vysvětleno dostatečně, 

N = učivo je vysvětleno nedostatečně, - = učivo se v učebnici nevyskytuje.  

 



Příloha 5: Množství příkladů, doprovodných obrázků a tabulek ve vybraných 

učebnicích 

  název učebnice 
počet úloh / z toho 

podíl praktických  
výskyt 

řešení 

počet 

obrázků 

počet 

tabulek 

1 Zeměpis pro 1. ročník gymnázií 8 

40 

63 % 

48 % 

ne  10 1 

2 Zeměpis pro 2. ročník gymnázií 32 44 % ne 6 0 

3 
Geografie pro střední školy I -

 Fyzickogeografická část 
32 47 % ne 31 1 

4 Země – úvod do geografie 11 73 % ne 9 0 

5 
Zeměpis I v kostce: pro střední 

školy 
0 0 % - 17 1 

6 
Příroda a lidé Země: učebnice 

zeměpisu pro střední školy 
16 75 % ne 9 0 

7 Zeměpis na dlani 0 0 % - 10 0 

8 Maturitní otázky ze zeměpisu 4 50 % ano 16 1 

Zdroj: vlastní tvorba 

Poznámka: ano = učební úlohy doplněny řešením jsou, ne = učební úlohy řešením doplněny nejsou, 

- = učebnice neobsahuje ţádné učební úlohy. 

 



Příloha 6: Přehled vybraných azimutálních zobrazení 

Zdroj: upraveno podle Čapek 1992 

 

zobrazení autor rovnice 

vzdálenosti 

od středu 

k okrajům 

mapy 

Využití vlastnosti 

Lambertovo  

Johann Heinrich 

Lambert 

(1772) 

λ´= λ 
ρ = 2.r.sin(δ/2) 

pomalu se 
zmenšují 

geografické 

mapy, 
zobrazování 

polokoulí  

plochojevné 

Postelovo  
Guillaume Postel 

(1581)  

λ´= λ 

ρ = r.δ.π/180° nemění se 

geografické 

mapy, 

zobrazování celé 
Země  

vyrovnávací, 
délkojevné 

poledníky 

Ortografické  
Apollonius 
(3. stol. př. n. l.) 

λ´= λ 

ρ = r.sinδ 
rychle se 
zmenšují 

mapy Měsíce 

a jiných 
mimozemských 

těles  

projekce, 

délkojevné 

rovnoběţky 

Stereografické  
Hipparchos 
(2. stol. př. n. l.) 

λ´= λ 

ρ = 2.r.tg(δ/2) 

pomalu se 

zvětšují 

  

zobrazování 

hvězdné klenby, 
polárních oblastí, 

v geodézii  

projekce, 
úhlojevné 

Gnómonické 

zobrazení  

Thales z Milétu 

(7. stol. př. n. l.) 

λ´= λ 

ρ = r.tgδ 
rychle se 

zvětšují  

konstrukce 

ortodrom 

v jiných 

zobrazeních  

projekce, 

přímkový 

obraz 

ortodrom  



Příloha 7: Přehled vybraných válcových zobrazení 

zobrazení autor rovnice 

vzdálenosti 

obrazů 

rovnoběžek 

od rovníku 

k pólům 

Využití vlastnosti 

Lambertovo  

Johann Heinrich 

Lambert 
(1772) 

x = r.λ.π/180° 

y=r.sinφ 

rychle se 

zmenšují 
nevyuţívá se 

projekce, 

plochojevné 

Čtvercové 
Archimédes 

(3. stol. př. n. l.) 

x = r.λ.π/180° 

y = r.φ.π/180° 
nemění se 

pro glóbové 
pásy, 

katastrální 

mapy českých 

zemí z 19. stol. 

vyrovnávací, 

délkojevné 

poledníky 

Mercatorovo  

Gerhard 

Mercator 

(1569) 

x = r.λ.π/180° 
y=r.lncotg(δ/2) 

rychle se 
zvětšují 

v geodézii, 

mapy dlouhých 

leteckých tras, 

pro námořní 
plavbu 

úhlojevné, 

přímkový 
obraz 

loxodrom
25

 

Zdroj: upraveno podle Čapek 1992 

 

                                                   
25 „Křivka na referenčním elipsoidu či kouli, která protíná všechny poledníky pod stejným azimutem“, je 

významná pro navigaci (Mikšovský 1987, s. 33). 



Příloha 8: Přehled vybraných kuželových zobrazení 

zobrazení autor rovnice 

vzdálenosti 

obrazů 

rovnoběžek 

využití vlastnosti 

Ptolemaiovo  

Ptolemaios 

(1. stol.  

př. n. l.) 

λ´= λ.cosδ0 

ρ = r.[tgδ0+(δ-δ0).π/180] 
nemění se 

geografické 
mapy 

vyrovnávací, 

délkojevné 

poledníky 

Lambertovo  

Johann 

Heinrich 

Lambert 

(1772) 

λ´= λ.cos
2
(δ0/2) 

ρ = 2.r.sin(δ/2):cos(δ0/2) 

zmenšují se 

od prvního 

pólu 

k druhému 

nepouţívá 

se 
plochojevné 

Gaussovo  

Karl 

Friedrich 

Gaus 
(1822) 

λ´= λ.cosδ0 

ρ = 

r.tgδ0.[tg(δ/2).cotg(δ0/2)]
cosδ

0 

zvětšují se 

od dotykové 

rovnoběţky 

v geodézii, 

letecké 

mapy, 

mapy 
našeho 

území 

úhlojevné, 

délková 

dotyková 
rovnoběţka 

Zdroj: upraveno podle Čapek 1992 

 

 

 

 

 



Příloha 9: Dotazník pro učitele zeměpisu 

 

Název školy: 

 

Třída: 

 

Pohlaví: muţ – ţena 

Aprobace:  

Délka praxe výuky zeměpisu:

 

1. a) Kolik vyučovacích hodin v rámci výuky předmětu zeměpis věnujete tematickému celku 

kartografie? 

                                         

b) Probíral/a byste dané téma raději kratší dobu - delší dobu - stejně (tj. současny časový rozsah je 

vyhovující)? 

 

c) V porovnání s ostatními tematickými celky (Země jako vesmírné těleso, regionální geografie, 

geografie obyvatelstva a sídel, fyzická geografie,…) hodnotíte kartografii jako velmi důleţitou - 

důleţitou - méně důleţitou - nedůleţitou? 

 

 

2. a) Vyuţíváte při výuce kartografie poznatků z jiných vědních oborů? Pokud ano, uveďte 

z jakých a konkrétně při jaké příleţitosti. 

 

 

 

b) Zakrouţkujte učivo, kterému se při výuce kartografie nevěnujete:  

tvar Země - kartografická projekce - azimutální zobrazení - válcové zobrazení 

kuţelové zobrazení - délkové zkreslení - plošné zkreslení - úhlové zkreslení   

měřítko mapy - měřítko glóbu - zeměpisné souřadnice - měření délek - měření ploch 

měření úhlů - kartogramy - kartodiagramy - kartografická anamorfóza 

 



c) Poukazujete v hodinách kartografie na propojení tohoto učiva s matematikou? Vaši odpověď 

zdůvodněte.  

 

 

 

 

3. a) Vyuţíváte učebnice při přípravě na hodiny kartografie? Pokud ano, uveďte jaké. Pokud ne, 

uveďte proč. 

 

 

 

b) Pouţíváte učebnice v hodinách kartografie? Pokud ano, uveďte jaké a jakým způsobem. Pokud 

ne, uveďte proč. 

 

 

 

 

c) V případném podkladovém materiálu pro výuku kartografie byste uvítal/a spíše podrobný výklad 

- názorné obrázky s popisem - typové příklady? 

 

4. a) Počítáte s ţáky v tematickém celku kartografie nějaké příklady?  

Pokud ano, vymýšlíte příklady vlastní nebo vyuţíváte příklady z učebnic? A na jaké téma 

konkrétně?  

Pokud ne, proč? Nepovaţujete to za důleţité - není dostatek času - chybí připravené kvalitní 

příklady - existuje jiný důvod? Uveďte jaký. 

 

 

 

b) Vyuţil/a byste při výuce ukázkovou sbírku příkladů z kartografie doplněnou klíčem k řešení? 

ano - ne 



c) Myslíte si, ţe existuje souvislost mezi prospěchem ţáků v matematice a výsledky, kterých 

dosahují při zvládnutí učiva z kartografie? ano - ne - nemohu posoudit  

5. a) Spolupracujete s kolegy, kteří vyučují matematiku? Pokud ano, v čem? 

 

 

 

 

 

 

b) Máte zkušenosti s integrovanou výukou kartografie a matematiky (např. projektové vyučování, 

terénní cvičení)? Pokud ano, napište jaké. 

 

 

 

 

 

 

c) Myslíte si, ţe můţe být integrovaná výuka kartografie a matematiky pro ţáky přínosem? Svou 

odpověď zdůvodněte. 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 10: Dotazník pro učitele matematiky 

 

Název školy: 

 

Třída: 

Pohlaví: muţ – ţena 

Aprobace: 

Délka praxe výuky matematiky:  

1. a) Snaţíte se při výuce aplikovat matematické postupy pro řešení úloh z přírodních věd? 

Pokud ano, o jaké přírodní vědy a konkrétní příklady se jedná? 

 

 

 

 

b) Dochází ve Vašich hodinách také k řešení příkladů z  oboru kartografie? ano – ne  

c) Zakrouţkujte učivo, o kterém si myslíte, ţe ho je moţné aplikovat při řešení kartografických 

úloh:  

základní poznatky z matematiky - mnoţiny - výroková logika - číselné obory - mocniny 

výrazy s proměnnými - rovnice a nerovnice - kombinatorika - pravděpodobnost 

práce s daty - obecné poznatky o funkcích - funkce - posloupnost - geometrie v rovině 

geometrie v prostoru - trigonometrie - analytická geometrie v rovině  

 

d) Inspiroval/a jste se někdy příklady uvedenými v některé z učebnic zeměpisu?  

Pokud ano, o jaké učebnice se konkrétně jednalo?  

  

e) Vyuţil/a byste při výuce sbírku příkladů z kartografie jako moţnou ukázku aplikace 

matematiky? ano – ne 

2. a) Spolupracujete s kolegy, kteří vyučují zeměpis? Pokud ano, v čem?  

 

 

 

 



b) Máte zkušenosti s integrovanou výukou matematiky a kartografie (např. projektové 

vyučování, terénní cvičení)? Pokud ano, napište jaké. 

 

 

 

 

c) Myslíte si, ţe můţe být integrovaná výuka kartografie a matematiky pro ţáky přínosem? 

Svou odpověď zdůvodněte. 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 11: Dopis pro ředitele škol 

 

Dobrý den,  

jsem studentkou 5. ročníku učitelství geografie a matematiky na Přírodovědecké  fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. V současné době píši diplomovou práci na téma Matematické 

dovednosti aplikované ve výuce kartografie na gymnáziu, jejíţ součástí je didaktické testování 

znalostí a dovedností studentů 2. ročníků a také dotazníkové šetření pro učitele zeměpisu 

a matematiky. Chtěla bych Vás proto poţádat, jestli by bylo moţné provést tento výzkum na Vaší 

škole. Doba potřebná na vypracování didaktických testů je 45 minut, dotazníky pro učitele zaberou 

přibliţně 15 minut. Didaktické testy i dotazníky bych přišla zadat osobně. Bliţší informace posílám 

v příloze. 

Děkuji za odpověď.  

 

S pozdravem Bc. Gabriela Leipertová 

 

 



Příloha 12: Prohlášení 

 

Prohlašuji, ţe moje účast ve výzkumu je dobrovolná a ţe souhlasím s vyuţitím tohoto dotazníku 

za účelem získání dat pro diplomovou práci Gabriely Leipertové.  

 

Podpis 



Příloha 13: Odpovědi učitelů zeměpisu na 1. blok otázek 

  
odpověď 

škola aprobace, pohlaví, praxe 1a 1b 1c 

GJGJ Ze-Tv, muţ, 4 roky 5-6 stejně důleţitou 

GJH Ze-Bi, ţena, 2 roky 5 delší dobu důleţitou 

GPJP 
Ze-Bi, ţena, 3 roky 10 stejně důleţitou 

Ze-Ma, ţena, 3 roky 10 stejně velmi důleţitou 

GV 
Ze-Tv, ţena, 27 let 8-10 stejně důleţitou 

Ze-Čj, ţena, 23 let 10 stejně méně důleţitou 

KG Ze-Tv, muţ, 4 roky 6 kratší dobu méně důleţitou 

Zdroj: vlastní šetření 



Příloha 14: Odpovědi učitelů zeměpisu na 2. blok otázek 

  

odpověď 

škola 

aprobace, 

pohlaví, 

praxe 

2a 2b 2c 

GJGJ 

Ze-Tv, 

muţ, 
4 roky 

Ano, z matematické geografie - 

souřadnicové systémy při určování 
zeměpisné polohy, počítání 

místního času, tvar a velikost 

Země při výuce kartografických 
zobrazení. 

- 

Ne, propojení 
kartografie s 

matematikou je 

zřejmé. 

GJH 
Ze-Bi, 
ţena, 

2 roky 

Ano, z matematiky - při počítaní 
měřítek a tvorbě map, z výtvarné 

výchovy - při tvorbě map. 

kartografická 

projekce, měřítko 
glóbu, měření 

ploch, měření 

úhlů 

Ano, snaţím se 

upozornit na to, ţe 
neoblíbená 

matematika se dá 

vyuţít v různých 

případech i jiných 
vědách včetně 

kartografie. 

GPJP 

Ze-Bi, 

ţena, 
3 roky 

Ano, z matematiky - při počítání 
měřítek map a plánů, převodech 

jednotek, statistickém zpracování 

dat, z fyziky - při výuce tvaru a 

velikosti Země, při převádění 
jednotek, z dějepisu - při výuce 

historie kartografie, z výpočetní 

techniky - při získávání 
a zpracování dat a tvorbě map. 

měření úhlů 

Ano, povaţuji to 

za důleţité, 

kartografie by se 
bez matematiky 

neobešla. 

Ze-Ma, 

ţena, 

3 roky 

Ano, z matematiky - při počítání 
měřítek map a plánů, z výpočetní 

techniky - při získávání a 

statistickém zpracování dat 
a tvorbě map. 

kartografická 

projekce,  

měření ploch, 
měření úhlů, 

kartografická 

anamorfóza 

Ano, zdůrazňuji 
ţákům význam 

matematiky 

v kartografii a její 
praktické vyuţití. 

GV 

Ze-Tv, 

ţena, 
27 let 

Ano, z matematické geografie - při 

určování zeměpisné polohy a 

výuce kartografických zobrazení, z 
matematiky - při počítání 

s měřítky map a plánů. 

měření ploch, 

měření úhlů 

Ano, chci, aby si 

ţáci uvědomovali 

propojenost 
jednotlivých 

předmětů. 

Ze-Čj, 

ţena, 
23 let 

Ano, z matematiky - při výuce 
tvaru Země a kartografických 

zobrazení, při kreslení map, při 

měření na mapách (úhly, 

vzdálenosti), počítání s měřítky 
map a plánů. 

kartografická 

anamorfóza 

Ne, jsem 

zaměřená spíše 

humanitně 
a v matematice 

nejsem odborník. 



KG 

Ze-Tv, 

muţ, 

4 roky 

Ano, z fyziky - při převádění 
jednotek délky, obsahu a objemu. 

kartografická 

projekce,  

délkové zkreslení,  

plošné zkreslení, 
úhlové zkreslení,  

plošné měřítko 

mapy,  
měřítko glóbu, 

měření délek, 

měření ploch, 

měření úhlů 

Ano, ţáci si pak 

lépe uvědomí 
propojení obou 

oborů. 

Zdroj: vlastní šetření 



Příloha 15: Odpovědi učitelů zeměpisu na 3. blok otázek 

  
odpověď 

škola 

aprobace, 

pohlaví, 

praxe 

3a 3b 3c 

GJGJ 

Ze-Tv, 

muţ, 

4 roky 

Ne, přijdou mi 

nedostačující, většinou 
vyuţívám své poznámky 

z vysoké školy. 

Ano, učebnici Příroda 

a lidé Země (ČGS), ale 
pouţívám ji pouze pro 

názornost - grafy, tabulky, 

obrázky, mapky, 

kartografii je tam 
věnována pouze malá část. 

názorné 

obrázky 

s popisem 

GJH 
Ze-Bi, 
ţena, 

2 roky 

Ne, nenašla jsem ještě 

ţádnou vhodnou, pouţívám 

své poznámky z vysoké 
školy. 

Ne, nenašla jsem ţádnou 

vhodnou. 

názorné 

obrázky 

s popisem, 
typové příklady 

GPJP 

Ze-Bi, 

ţena, 

3 roky 

Ano, učebnici Příroda a 

lidé Země (ČGS) a časopis 

Dnešní svět. 

Ne, není to potřeba. 

názorné 

obrázky 
s popisem, 

typové příklady 

Ze-Ma, 

ţena, 

3 roky 

Ne, nenašla jsem ţádnou, 

která by mi vyhovovala, 

pouţívám tedy 
vysokoškolské skriptum 

od Voţenílka 

Tematická kartografie. 

Ano, učebnici Příroda 
a lidé Země (ČGS), ale 

pouze jako doplňkový 

zdroj informací, při hodině 
s ní pracujeme minimálně. 

názorné 

obrázky 
s popisem, 

typové příklady 

GV 

Ze-Tv, 

ţena, 

27 let 

Ne, neznám ţádnou 

kvalitní s podrobně 
vysvětleným učivem, občas 

pouţívám pouze 

vysokoškolskou učebnici 

od Čapka Geografická 
kartografie. 

Ano, minimálně pouţívám 
učebnici Příroda a lidé 

Země (ČGS), jinak jsem 

nenašla ţádnou kvalitní 

a názornou. 

názorné 

obrázky 
s popisem, 

typové příklady 

Ze-Čj, 

ţena, 
23 let 

Ano, pouţívám staré 

učebnice Zeměpis pro 

1. a 2. ročník gymnázií 
(SPN) a učebnici Příroda 

a lidé Země (ČGS). 

Ne, vytvářím si vlastní 

pracovní listy. 
typové příklady   

KG 

Ze-Tv, 

muţ, 
4 roky 

Ne, mnoţství a vysvětlení 

učiva mi přijde 

nedostačující, raději 
pouţívám poznámky 

z vysoké školy. 

Ne, nepovaţuji to za 

důleţité. 

názorné 
obrázky 

s popisem, 

typové příklady 

Zdroj: vlastní šetření 



Příloha 16: Odpovědi učitelů zeměpisu na 4. blok otázek 

  

odpověď 

škola 

aprobace, 

pohlaví, 

praxe 

4a 4b 4c 

GJGJ 
Ze-Tv, 
muţ, 

4 roky 

Ano, vymýšlím vlastní příklady - na měření délek, 

ploch a úhlů na mapě, měřítka map a plánů. 
ano ano 

GJH 

Ze-Bi, 

ţena 

2 roky 

Ano, vymýšlím vlastní příklady -  na měřítka map 
a plánů. 

ano ano 

GPJP 

Ze-Bi, 
ţena, 

3 roky 

Ano, vymýšlím vlastní i pouţívám příklady 

z učebnice - na měřítka map a plánů. 
ano ano 

Ze-Ma, 

ţena, 

3 roky 

Ano, vymýšlím vlastní, v učebnicích skoro ţádné 

nejsou - na měřítka map a plánů, výpočty na kouli, 

výpočty místního času. 

ano ano 

GV 

Ze-Tv, 
ţena, 

27 let 

Ano, vymýšlím vlastní příklady - na měřítka map 

a plánů a tvorbu tematických map. 
ano ano 

Ze-Čj, 
ţena, 

23 let 

Ano, vymýšlím si vlastní příklady - na měřítka map 

a plánů, určování zeměpisné polohy. 
ano ano 

KG 

Ze-Tv, 

muţ, 

4 roky 

Ano, vymýšlím vlastní příklady - na měřítka map 
a plánů, odhadování a měření vzdáleností. 

ne 
Nemohu 
posoudit. 

Zdroj: vlastní šetření 

 



Příloha 17: Odpovědi učitelů zeměpisu na 5. blok otázek 

  

odpověď 

škola 

aprobace, 

pohlaví, 

praxe 

5a 5b 5c 

GJGJ 
Ze-Tv, 
muţ, 

4 roky 

ne ne 

Ano, pro ţáky by bylo 

přínosné, kdyby na 

konkrétním příkladu viděli 
propojení dvou oborů. 

GJH 

Ze-Bi, 

ţena, 

2 roky 

ne ne 

Ano, ţáci by pochopili, ţe 

obě vědy jsou si vzájemně 

prospěšné. 

GPJP 

Ze-Bi, 

ţena, 

3 roky 

ne 

Ano, v rámci 

kartografických 

praktik – ţáci v praxi 

pouţívají 
kartografické 

a matematické 

dovednosti při práci 
s mapou. 

Ano, ţáci by lépe 

pochopili, ţe kartografie a 
matematika k sobě mají 

velmi blízko. 

Ze-Ma, 
ţena, 

3 roky 

Ano, kolegy sice 
neoslovuji, ale 

vyuţívám svoje 

vědomosti a dovednosti 
z matematiky, protoţe 

jsem sama matikářka. 

ne 

Ano, byla by to vhodná 
ukázka aplikace 

matematiky v praxi, ţáci 

by pochopili, k čemu se 
jim matematika můţe 

hodit. 

GV 

Ze-Tv, 
ţena, 

27 let 

ne 

Ano, v rámci 

projektových dnů 
probíhá terénní výuka 

- odhady skutečných 

vzdáleností, měření na 
mapě, výpočet 

vzdálenosti z měřítka 

mapy. 

Ano, ţáci by látce mohli 
lépe rozumět a lépe si ji 

zapamatovat. 

Ze-Čj, 

ţena, 

23 let 

Ano, je potřeba 

s matematikáři 

zkoordinovat učivo tak, 
aby ţáci měli 

matematické 

dovednosti potřebné 

pro výpočty 
v kartografii jiţ 

osvojené. 

Ano, při terénním 

cvičení - měření na 

mapách, odhad 
skutečné vzdálenosti, 

výpočet vzdálenosti 

z měřítka. 

Ano, ţáci se při ní seznámí 
s aplikací matematických 

výpočtů v geografii, uvidí 

další praktický význam 

matematiky. 

KG 

Ze-Tv, 

muţ, 
4 roky 

ne ne 

Ano, ţáci lépe pochopí 

souvislosti a matematiku 

vyuţití v konkrétních 

příkladech z praxe. 

Zdroj: vlastní šetření 

 



Příloha 18: Odpovědi učitelů matematiky na 1. blok otázek 

 
  

odpověď 

škola 

aprobace, 

pohlaví, 

praxe 

1a 1b 1c 1d 1e 

GJGJ 

Ma-Che, 
ţena, 

15 let 

Ano, jedná se  

o zeměpis - měřítka map 

a plánů, demografie, 
chemii - míchání roztoků, 

poločas rozpadu látek, 

fyziku - volný pád, 
pohyby a vrhy těles. 

ano 

pravděpodobnost, 

 práce s daty, obecné 
poznatky o funkcích, 

funkce,  

geometrie v rovině, 
trigonometrie,  

analytická geometrie 

v rovině 

Ano, 
učebnice 

ČGS. 

ano 

Ma-Fy, 

ţena, 
15 let 

Ano, jedná se zejména 

o fyziku - volný pád, 

pohyby a vrhy těles, 
chemii - míchání roztoků, 

poločas rozpadu látek, 

zeměpis - závislost tlaku 
na nadmořské výšce, 

měřítka map a plánů, 

statistické zpracování dat, 
biologie - statistické 

zpracování dat, genetika. 

ano 

mnoţiny, výroková 

logika,  

výrazy s proměnnými,  
rovnice a nerovnice, 

kombinatorika 

pravděpodobnost, 
práce s daty, funkce, 

posloupnost,  

geometrie v rovině, 
geometrie v prostoru, 

trigonometrie 

Ano, 

učebnice 
ČGS. 

ano 

GJH 

Ma-Fy, 

ţena, 

25 let 

Ano, jedná se zejména 

o fyziku - volný pád, 
pohyby těles, biologii – 

genetika. 

ano trigonometrie ne ano 

GPJP 
Ma-Ze, 
ţena, 

2 roky 

Ano, jedná se o zeměpis - 

měřítka map a plánů, 

kartografická zobrazení, 

závislosti ve fyzické 
i sociální geografii, 

zpracování dat při tvorbě 

tematických map,  
chemii - míchání roztoků, 

fyziku - pohyby těles. 

ano 

základní poznatky 

z matematiky,  

rovnice a nerovnice, 
práce s daty, obecné 

poznatky o funkcích, 

funkce, geometrie 
v rovině, geometrie 

v prostoru, trigonometrie, 

analytická geometrie 
v rovině 

ne ano 

GV 

Ma-Fj, 

ţena, 
9 let 

Velmi málo – při takto 
naplněných osnovách není 

na praktické věci příliš 

času. 

ano 

kombinatorika, práce 

s daty, geometrie 
v rovině, trigonometrie 

ne ano 



Ma-Bi, 
ţena, 

5 let 

Ano, jedná se o biologii - 
genetika, fyziku - pohyby 

těles. 

ne 

rovnice a nerovnice, 

kombinatorika,  

práce s daty, funkce, 
geometrie v rovině, 

geometrie v prostru, 

trigonometrie, analytická 
geometrie v rovině 

ne ne 

KG 

Ma-Fy, 

muţ, 

25 let 

ne ano 

základní poznatky 

z matematiky, práce 

s daty, trigonometrie 

ne ano 

Ma-Fy, 
ţena, 

25 let 

Ano, jedná se o zeměpis - 

měřítka map a plánů, 

fyziku - volný pád, 

pohyby těles. 

ano 

základní poznatky 
z matematiky, výroková 

logika, práce s daty, 

geometrie v rovině, 

geometrie v prostoru, 
trigonometrie 

ne ano 

Zdroj: vlastní šetření 

 



Příloha 19: Odpovědi učitelů matematiky na 2. blok otázek 

  

odpověď 

škola 

aprobace 

pohlaví 

praxe 

2a 2b 2c 

GJGJ 

Ma-Che, 

ţena, 
15 let 

Ano, při 

přípravě 
na výuku. 

ne 

Ano, ţáci se při ní mohou seznámit s 
konkrétním vyuţitím matematiky a 

učitelé pak nebudou muset slýchat větu 

"A k čemu mi to bude?". 

Ma-Fy, 

ţena, 
15 let 

ne ne 

Ano, umoţnila by ţákům poznat, jak lze 
matematiku vyuţít v přírodních vědách. 

Určitě zajímavé by bylo vyzkoušet si 

projektové vyučování. 

GJH 
Ma-Fy, 
ţena, 

25 let 

ne ne 
Ano, kaţdá aplikace matematiky zvyšuje 

zájem o předmět. 

GPJP 
Ma-Ze, 
ţena, 

2 roky 

ne ne 
Ano, byla by to vhodná ukázka aplikace 
matematiky v praxi, ţáci by pochopili, 

k čemu se jim matematika můţe hodit. 

GV 

Ma-Fj, 

ţena, 

9 let 

ne ne 
Ne, bylo by to velmi organizačně náročné 
a většina ţáků by to nezvládla. 

Ma-Bi, 

ţena, 

5 let 

ne ne Nemohu posoudit. 

KG 

Ma-Fy, 
muţ, 

25 let 

ne ne 

Ne, nejsem příznivcem integrované 

výuky a navíc se domnívám, ţe by to 

bylo pro ţáky i pro samotné učitele velmi 
náročné. 

Ma-Fy, 
ţena, 

25 let 

ne 

Ano, 
s komplexními 

exkurzemi (práce 

s mapou - odhady 

a počítání 
vzdáleností). 

Ano, ţáci by při integrované výuce mohli 
lépe pochopit souvislosti mezi oběma 

předměty. 

Zdroj: vlastní šetření 

 

 

 

 



Příloha 20: Didaktický test pro žáky 

 

Název školy: 

Třída: 

Jméno: 

 

 

Známka z matematiky na konci předchozího 

ročníku:  

Známka ze zeměpisu na konci předchozího 

ročníku: 

Pohlaví: chlapec – dívka 

 

1. a) Doplň tabulku s údaji o nejvyšším ukončeném vzdělání obyvatel ČR starších 15 let v letech 

1980 a 2001. Výsledky zaokrouhli na jednotky.  

 rok sčítání 

 1980 1980 (v %) 2001 2001 (v %) 

celkem 7 798 257 100 8 315 999 100 

základní 3 511 734  1 975 109  

střední bez maturity 2 566 916  3 255 400  

střední s maturitou 1 326 083  2 323 031  

vysokoškolské 393 524  762 459  

 

 

 

b) Pro roky 1980 a 2001 dokonči sloupcové diagramy zobrazující strukturu tohoto jevu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 

Vysokoškolské 

Střední s maturitou 

% 
100 

0 

Základní 

Střední bez maturity 

2001 

Vzdělání 



2. Pracuj se Školním atlasem světa.  

a) Zjisti názvy míst, kterým odpovídají následující zeměpisné souřadnice:  

 

40°s. š., 90° v. d. (jezero) -  

 

35° s. š., 90° z. d., (město) -  

 

b) Pomocí zeměpisných souřadnic urči polohu následujících měst:  

 

Guayaquil -   

 

Baki -  

 

 

3. a) Pracuj s mapou světa ve Školním atlase světa. Pomocí údaje naměřeného na mapě 

a měřítka mapy vypočítej délku rovníku. Výsledek převeď na km. 

 

 

 

 

 

 

b) Vypočítej délku rovníku na referenční kouli s poloměrem 6 371,11 km.  

(Nápověda: Vyuţij vzorec pro výpočet obvodu kruhu.) 

 

 

 

 

 

 

c) Vypočítej zkreslení rovníku, tj. podíl mezi délkou rovníku, kterou jsi vypočítal/a pomocí mapy 

světa, a odpovídající délkou na referenční kouli. 

 

 

 

 

 



4. Na mapě byla mezi místy A a B naměřena vzdálenost 50 mm. Vypočítej měřítko mapy, 

jestliţe skutečná vzdálenost těchto míst je 1,25 km. 

 

 

 

 

 

 

5. Plošné měřítko plánu, na kterém je hřiště znázorněno jako obdélník o rozměrech 2 × 1,3 cm, je 

1:25 000 000. Vypočítej skutečnou plochu hřiště v arech. 

 

 

 

 

 

 

6. Ke kaţdému z uvedených zobrazení přiřaď právě jednu odpovídající charakteristiku. 

 

 

 

¨ 

 

 

a) azimutální zobrazení 

 

b) válcové zobrazení 

 

c) kuţelové zobrazení 

 

 

 

 

 

 

 

A) zobrazuje v normální poloze poledníky 

i rovnoběţky jako rovnoběţné přímky, které jsou 

na sebe kolmé 

 

B) zobrazuje v normální poloze poledníky jako 

svazek přímek a rovnoběţky jako soustředné 

kruţnice se středem v pólu 

 

C) zobrazuje v normální poloze poledníky 

i rovnoběţky jako části kruţnic 

 

D) zobrazuje v normální poloze poledníky jako 

soustředné kruţnice a rovnoběţky jako svazek 

přímek se středem v pólu 

 

E) zobrazuje v normální poloze poledníky jako 

svazek přímek a rovnoběţky jako části 

soustředných kruţnic se středem v pólu



 

7. Pracuj s předloţenou mapou.  

Vypočítej, jaký úhel svírají spojnice měst Karlovy Vary – Kladno a Kladno – Chomutov.  

(Nápověda: Vyuţij poznatky o goniometrických funkcích v pravoúhlém trojúhelníku.) 

 

 

 

 

8. Pracuj s předloţenou mapou. Urči počet vojáků francouzské armády. 

 

POČETNÍ STAVY VOJSK V EVROPĚ V ROCE 1994 

 

 

 

Poznámka: Uvedeny země s více neţ 10 000 vojáky. 

1 mm
2
 = 1 000 vojáků 

1  Irsko 

2  Moldavsko 

3  Makedonie 

4  Kypr 



Příloha 21: Vzorové řešení a bodové ohodnocení testových úloh 

 

1. a) rok 1980: 3 511 734/7 798 257 = 0,45; 2 566 916/7 798 257 = 0,33;  

1 326 083/7 798 257 = 0,17; 393 524/7 798 257 = 0,05 1 bod  

rok 2001: 1 975 109/8 315 999 = 0,24; 3 255 400/8 315 999 = 0,39;  

2 323 031/8 315 999 = 0,28; 762 459/8 315 999 = 0,09 1 bod    

 

 rok sčítání 

 1980 1980 (v %) 2001 2001 (v %) 

celkem 7 798 257 100 8 315 999 100 

základní 3 511 734 45 1 975 109 24 

střední bez maturity 2 566 916 33 3 255 400 39 

střední s maturitou 1 326 083 17 2 323 031 28 

vysokoškolské 393 524 5 762 459 9 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 

Vysokoškolské 

Střední s maturitou 

% 
100 

0 

Základní 

Střední bez maturity 

2001 

Vzdělání 

1 bod  1 bod  



2. a) 40°s. š., 90° v. d. (jezero) - Lobnor   1 bod  

35° s. š., 90° z. d., (město) - Memphis 1 bod  

b) Guayaquil - 2° j. š., 80° z. d.  1 bod  

Baki - 41° s. š., 50° v. d.     1 bod  

 

3. a) Výsledky se mohou lišit v závislosti na pouţitém školním atlase světa. Ve školním 

atlase světa (1998, s. 4 - 5) naměříme na fyzické mapě světa délku rovníku 40,8 cm. 

Měřítko mapy je 1:80 000 000. 1 bod  

Tedy  000 000 264 3 = 000 000 8040,8d1  cm = 32 640 000 m = 32 640 km. 1 bod  

b) Vyuţijeme vzorec pro obvod kruhu:  

d2 = 2.π.r  1 bod  

2.π.6371,11 = 40 031 km 1 bod   

c) 82,0
40031

32640

2

1 
d

d
z  1 bod  

 

4. Obě vzdálenosti převedeme na cm: 50 mm = 5 cm, 1,25 km = 125 000 cm 1 bod  

Vypočítáme měřítko jako poměr vzdálenosti naměřené na mapě a skutečné vzdálenosti: 

5 : 125 000 = 1:25 000 1 bod 

 

5. Vyuţijeme vzorec pro výpočet obsahu obdélníku: 6,23,12  baS  1 bod  

Dále pomocí plošného měřítka vypočítáme skutečnou plochu hřiště: 

65000000250000006,2  cm
2
 = 6 500 m

2
 = 65 a  1 bod  

 

6. a) – B): Azimutální zobrazení zobrazuje v normální poloze poledníky jako svazek 

přímek a rovnoběţky jako soustředné kruţnice se středem v pólu.   1 bod  

b) – A): Válcové zobrazení zobrazuje v normální poloze poledníky i rovnoběţky jako 

rovnoběţné přímky, které jsou na sebe kolmé.      1 bod  

c) – E): Kuţelové zobrazení zobrazuje v normální poloze poledníky jako svazek přímek 

a rovnoběţky jako části soustředných kruţnic se středem v pólu.   1 bod  

 



7. V obrázku zkonstruujeme libovolný pravoúhlý trojúhelník s úhlem α a změříme jeho 

strany.  1 bod  

 

 

Vyuţijeme znalosti o goniometrických funkcích v pravoúhlém trojúhelníku:  









30

57,0
4,5

1,3

87,0
2,6

4,5
cos

5,0
2,6

1,3
sin









b

a
tg

c

b

c

a

  

1 bod 

 

8. V mapě změříme délku strany a a délku strany b. Podle vzorce vypočítáme obsah 

obdélníka: SF = 3903013 ba mm
2
   1 bod   

Ze zadání: 1 mm
2
= 1 000 vojáků 

390 mm
2
 = 390.1000 = 390 000 vojáků  1 bod  

 

 

 

 

 

 

 

 

α 

A 

B 

C 

a 

b 

c 



POČETNÍ STAVY VOJSK V EVROPĚ V ROCE 1994 

 

Poznámka: Uvedeny země s více neţ 10 000 vojáky. 

1 mm
2
 = 1 000 vojáků 

 

1  Irsko 
2  Moldavsko 
3  Makedonie 
4  Kypr 

a 

b 



Příloha 22: Dotazník pro žáky 

1. Byl časový limit určený pro vyplnění testu dostatečný? Pokud ne, uveď, kolik minut bys 

ještě potřeboval/a. 

 

2. Bylo zadání úloh jasné a srozumitelné? Pokud ne, uveď číslo úlohy, jejíţ zadání by bylo 

třeba lépe zformulovat, a konkrétně to, co bylo v zadání nejasné a čemu jsi nerozuměl/a. 

 

 

 

3. Byla v testu nějaká úloha, se kterou jsi si vůbec nevěděl/a rady? Pokud ano, uveď jaká. 

 

4. Chtěl/a bys k testu ještě něco dodat? 
 

 

 

 



Příloha 23: Základní statistické charakteristiky úspěšnosti žáků (%) 

škola třída 

aritmetický 

průměr 
medián minimum maximum rozpětí 

směrodatná 

odchylka 

x  x~  min max R σ 

GJGJ 

sexta 

A 
58,91 

56,37 

62,50 

62,50 

16,67 

16,67 

95,83 

91,67 

79,17 

75,00 

2,03 

2,11 

sexta 

B 
62,50 60,42 25,00 95,83 70,83 1,84 

GJH 

2.A 

50,68 

43,06 

54,17 

41,67 

20,83 

20,83 

91,67 

79,17 

70,83 

58,33 

1,95 

1,79 

sexta 

B 
55,87 56,25 20,83 91,67 70,83 1,89 

GPJP 

2.A 

45,13 

43,06 

45,83 

43,75 

20,83 

25,00 

79,17 

79,17 

58,33 

54,17 

1,32 

1,19 

2.B 43,98 43,75 20,83 66,67 45,83 1,25 

2.C 47,10 45,83 25,00 75,00 50,00 1,42 

GV 

sexta 

A 
63,14 

70,83 

62,50 

70,83 

20,83 

41,67 

95,83 

95,83 

75,00 

54,17 

1,77 

1,47 

2.C 53,44 50,00 20,83 79,17 58,33 1,64 

KG 

2.A 

35,88 

35,03 

35,42 

33,33 

12,50 

12,50 

62,50 

62,50 

50,00 

50,00 

1,34 

1,34 

2.B 36,73 37,50 12,50 62,50 50,00 1,33 

celkem 49,76 50,00 12,50 95,83 83,33 1,94 

Zdroj: vlastní výpočet 

Poznámka: Zeleně, resp. červeně jsou zvýrazněny nejvyšší, resp. nejniţší hodnoty základních 

statistických charakteristik. 

 

 



Příloha 24: F-test 

nulová hypotéza 
počet 

žáků 

počet 

tříd 

prům. 

počet 

bodů 

rozptyl 

počtu 

bodů 

součet 

čtverců 

mezi 

třídami 

kritérium 
kritická 

hodnota závěr 

H0 n k x  s
2
 Q1 F F5(k-1,n-k) 

Mezi výsledky 

jednotlivých gymnázií 

není významný rozdíl. 

225 5 11,94 16,03 1342,70 20,95 2,41 H0 zamítáme. 

Mezi výsledky 

jednotlivých tříd 

GJGJ není významný 
rozdíl. 

29 2 14,14 25,39 15,21 0,60 4,21 
H0 

nezamítáme. 

Mezi výsledky 

jednotlivých tříd GJH 
není významný rozdíl. 

37 2 12,16 23,23 84,38 3,63 4,12 
H0 

nezamítáme. 

Mezi výsledky 

jednotlivých tříd 
GPJP není významný 

rozdíl. 

53 3 10,83 5,11 9,49 0,93 3,18 
H0 
nezamítáme. 

Mezi výsledky 

jednotlivých tříd GV 

není významný rozdíl. 

52 2 15,15 18,78 223,46 11,90 4,03 H0 zamítáme. 

Mezi výsledky 

jednotlivých tříd KG 
není významný rozdíl. 

54 2 8,61 10,67 2,24 0,21 4,03 
H0 

nezamítáme. 

Zdroj: vlastní výpočet 

  

 



Příloha 25: Úspěšnost žáků podle pohlaví a známek z matematiky a zeměpisu (%) 

 
škola GJGJ GJH GPJP GV KG 

celkem 

 
třída 

sexta 

A 

sexta 

B 
2.A 

sexta 

B 
2.A 2.B 2.C 

sexta 

A 
2.C 2.A 2.B 

p
o

h
la

v
í chlapci 

64,58 55,49 48,67 70,70 38,16 
56,60 

59,38 71,53 45,83 63,54 48,21 51,67 47,50 75,42 62,12 37,96 38,33 

dívky 
53,61 43,61 42,61 51,98 34,64 

43,45 
53,70 53,47 37,50 46,67 41,29 36,90 46,79 60,65 45,49 33,56 35,78 

zn
á

m
k

a
 z

 

m
a

te
m

a
ti

k
y

 1 83,33 67,71 56,25 80,30 52,78 67,82 

2 62,50 50,64 43,18 63,66 37,75 51,19 

3 52,65 50,25 44,50 63,39 36,63 47,19 

4 36,11 30,56 39,35 40,74 25,83 19,00 

5 - - - - - - 

zn
á
m

k
a

 z
e 

ze
m

ěp
is

u
 

1 64,35 54,43 58,75 65,69 45,14 56,60 

2 63,26 54,17 43,92 64,86 37,68 51,40 

3 54,76 43,18 40,51 57,95 32,97 44,57 

4 25,00 50,00 20,83 37,50 20,83 35,42 

5 - - - - - - 

Zdroj: vlastní výpočet 

  

 



Příloha 26: Úspěšnost v jednotlivých testových úlohách za všechny žáky (%) 

číslo testové 

úlohy 

podíl žáků (%), kteří úlohu vyřešili 

úspěšnost (%) 

zcela správně částečně správně zcela špatně/ vůbec 

1a 66,67 29,78 2,23/1,33 81,33 

1b 43,11 15,56 32,00/9,33 51,11 

2a 58,67 20,00 8,44/12,89 69,11 

2b 60,44 17,78 5,78/16,00 69,56 

3a 47,11 0,00 15,56/37,33 47,11 

3b 54,22 0,44 9,43/36,00 54,44 

3c 26,67 - 15,11/58,22 26,67 

4 33,78 0,00 38,22/28,00 33,78 

5 29,33 14,22 21,77/34,67 36,67 

6 10,22 55,11 20,89/13,78 34,37 

7 22,22 0,00 69,78/8,00 22,22 

8 66,67 0,44 18,67/14,22 66,89 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

 

 

 



Příloha 27: Úspěšnost v jednotlivých testových úlohách a celková úspěšnost za třídy 

a školy (%) 

 
škola GJGJ GJH GPJP GV KG 

 
třída 

sexta 

A 

sexta 

B 
2.A 

sexta 

B 
2.A 2.B 2.C 

sexta 

A 
2.C 2.A 2.B 

čí
sl

o
 t

es
to

v
é 

ú
lo

h
y
 

1a 
82,76 75,68 82,08 82,69 82,41 

79,41 87,50 66,67 81,82 72,22 75,00 93,48 81,03 84,78 88,89 75,93 

1b 
77,59 52,70 48,11 63,46 26,85 

70,59 87,50 60,00 47,73 13,89 87,50 54,35 77,59 45,65 18,52 35,19 

2a 
62,07 62,16 83,96 71,15 61,11 

55,88 70,83 56,67 65,91 77,78 75,00 93,48 68,97 73,91 66,67 55,56 

2b 
70,69 74,32 79,25 71,15 54,63 

61,76 83,33 70,00 77,27 72,22 58,33 95,65 67,24 76,09 50,00 59,26 

3a 
72,41 51,35 18,87 84,62 22,22 

58,82 91,67 40,00 59,09 22,22 25,00 13,04 100,00 65,22 37,04 7,41 

3b 
75,86 70,27 51,89 78,85 11,11 

64,71 91,67 46,67 86,36 27,78 66,67 63,04 82,76 73,91 7,41 14,81 

3c 
41,38 37,84 13,21 48,08 3,70 

29,41 58,33 26,67 45,45 16,67 16,67 8,70 55,17 39,13 7,41 0,00 

4 
34,48 29,73 32,08 59,62 12,96 

35,29 33,33 33,33 27,27 50,00 25,00 21,74 72,41 43,48 11,11 14,81 

5 
43,10 28,38 18,87 62,50 31,48 

52,94 29,17 16,67 36,36 22,22 33,33 8,70 86,21 32,61 16,67 46,30 

6 
37,93 27,93 32,70 33,33 39,51 

47,06 25,00 26,67 28,79 40,74 8,33 39,13 29,89 37,68 33,33 45,68 

7 
27,59 37,84 11,32 40,38 1,85 

35,29 16,67 6,67 59,09 22,22 16,67 0,00 51,72 26,09 0,00 3,70 

8 
82,76 64,86 59,43 69,23 64,81 

76,47 91,67 66,67 63,64 77,78 33,33 58,70 89,66 43,48 70,37 59,26 

celková 

úspěšnost 

58,91 50,68 45,13 63,14 35,88 

56,37 62,50 43,06 55,87 43,98 43,06 47,10 70,83 53,44 35,03 36,73 

Zdroj: vlastní výpočet 

Poznámka: Zeleně, resp. červeně je zvýrazněna nejvyšší, resp. nejniţší hodnota úspěšnosti mezi 

gymnázii dosaţená v příslušné úloze. 

 


