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Abstrakt 

Teoretická část práce obsahuje popis mezinárodních srovnávacích výzkumů, 

konkrétně PISA a TIMSS, a analyzuje výsledky českých žáků. Jsou vytipovány oblasti, 

v nichž byli naši žáci neúspěšní, a z nich byla vybrána oblast slovních úloh a jejich 

matematizace. Dále je vymezen pojem řešitelská strategie a uvedeny některé relevantní 

výzkumy z této oblasti. 

Jádrem práce je experimentální část, jejímž cílem je zjistit, jaké strategie žáci volí 

při řešení vybraných úloh ze studie TIMSS a na čem v tomto řešení selhávají, a to 

prostřednictvím analýzy písemných řešení žáků doplněných rozhovory s nimi. Příčiny, 

proč byli naši žáci v těchto úlohách v TIMSS 2007 neúspěšní, jsem hledal v chybách, 

kterých se řešitelé dopustili, přičemž jsem se zaměřil na to, v jaké fázi řešitelského 

procesu se objevily.  

Účastníky výzkumu byli žáci 9. ročníků základních škol, kteří řešili tři předem 

vybrané slovní úlohy z výzkumu TIMSS. Jejich písemné řešení bylo doplněno 

rozhovorem s experimentátorem zaměřeným na případné chyby a nejasnosti, které se 

v nich objevily. Pilotní studie se zúčastnili 4 žáci. Atomární analýza jejich řešení potvrdila 

vhodnost vybraných úloh k danému účelu, zpřesnila organizační stránku výzkumu 

a přinesla základní vhled do řešitelských strategií a chyb, jichž se žáci dopustili. Hlavní 

studie se zúčastnilo 23 žáků, kteří řešili 2 až 3 úlohy. Výsledky analýz jejich řešení 

sestávají z přehledu strategií, které žáci pro úlohy zvolili, a chyb, díky nimž byli v úlohách 

neúspěšní. Jednotlivé zajímavé jevy, které se v řešeních objevily, jsou ilustrovány 

konkrétními pracemi žáků. Analýza každé úlohy končí shrnutím jevů, které se v jejím 

řešení u žáků objevily ve všech čtyřech fázích řešitelského procesu. Ukázalo se, že žáci 

mají problémy s pozorným čtením textu a s jeho matematizací, se znalostí vzorce pro 

obsah kruhu, s přímou úměrností a se zlomky a procenty. Další problém spatřuji v tom, že 

nemalá část žáků zapomíná na provedení matematické a sémantické zkoušky. 
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