
 

PŘÍLOHY 
PŘÍLOHA A Výsledky výzkumu PISA v letech 

2000 – 2009 
Tabulka 3 Výsledky výzkumu PISA 2000 

Čtenářská gramotnost 
Matematická 
gramotnost 

Přírodovědná gramotnost 

země průměr země průměr země průměr 
Finsko 546 Japonsko 557 Korea 552 
Kanada 534 Korea 547 Japonsko 550 

Nový Zéland 529 Nový Zéland 537 Finsko 538 
Austrálie 528 Finsko 536 Velká 

Británie 
532 

Irsko 527 Austrálie 533 Kanada 529 
Korea 525 Kanada 533 Nový Zéland 528 
Velká 

Británie 
523 Švýcarsko 529 Austrálie 528 

Japonsko 522 Velká Británie 529 Rakousko 519 
Švédsko 516 Belgie 520 Irsko 513 

Rakousko 507 Francie 517 Švédsko 512 
Belgie 507 Rakousko 515 Česká rep. 511 
Island 507 Dánsko 514 Francie 500 
Norsko 505 Island 514 Norsko 500 
Francie 505 Lichtenštejnsko 514 USA 499 
USA 504 Švédsko 510 Maďarsko 496 

Dánsko 497 Irsko 503 Island 496 
Švýcarsko 494 Norsko 499 Belgie 496 
Španělsko 493 Česká rep. 498 Švýcarsko 496 
Česká rep. 492 USA 493 Španělsko 491 

Itálie 487 Německo 490 Německo 487 
Německo 484 Maďarsko 488 Polsko 483 

(Pozn. Červené značení odpovídá nadprůměru OECD, zelené je průměr a modré podprůměr.) 
 zdroj: (PISA, 2000) 

 

Tabulka 4 1 Výsledky výzkumu PISA 2003 
Čtenářská gramotnost 

Matematická 
gramotnost 

Přírodovědná gramotnost 

země průměr země průměr země průměr 
Finsko 543 Korea 550 Finsko 548 
Korea 534 Hongkong 548 Japonsko 548 

Kanada 528 Finsko 548 Hongkong 539 

                                                 
1 http://www.ucitelskenoviny.cz/archiv/archiv4604/pisa.pdf 



 

Austrálie 525 Japonsko 547 Korea 538 
Lichtenštejnsko 525 Nový Zéland 533 Lichtenštejnsko 525 
Nový Zéland 522 Macao 532 Austrálie 525 

Irsko 515 Austrálie 530 Macao 525 
Švédsko 514 Lichtenštejnsko 529 Nizozemsko 524 

Nizozemsko 513 Kanada 529 Česká rep. 523 (+12) 
Hongkong 510 Belgie 525 Nový Zéland 521 

Belgie 507 Švýcarsko 521 Kanada 519 
Norsko 500 Nizozemsko 520 Švýcarsko 513 

Švýcarsko 499 Francie 519 Francie 511 
Japonsko 498 Dánsko 517 Belgie 509 
Macao 498 Česká rep. 516  (+18) Švédsko 506 
Polsko 497 Německo 513 Irsko 505 
Francie 496 Švédsko 509 Maďarsko 503 
USA 495 Rakousko 506 Německo 502 

Dánsko 492 Island 505 Polsko 498 
Island 492 Maďarsko 501 Slovensko 495 

Německo 491 Irsko 498 Island 495 
Rakousko 491 Lucembursko 494 USA 491 
Lotyšsko 491 Slovensko 492 Rakousko 491 
Česká rep. 489 (- 3) Norsko 490 Rusko 489 
Maďarsko 482 Polsko 487 Lotyšsko 489 
Španělsko 481 Lotyšsko 483 Španělsko 487 

Lucembursko 479 Španělsko 482 Itálie 486 
Pozn. V závorce je uveden trend v porovnání s minulým šetřením 
 
Tabulka 6 Výsledky výzkumu PISA 2006 
Čtenářská gramotnost 

Matematická 
gramotnost 

Přírodovědná gramotnost 

země průměr země průměr země průměr 
Korea 556 Tchaj-wan 549 Finsko 563 
Finsko 547 Finsko 548 Hongkong 542 

Hongkong 536 Hongkong 547 Kanada 534 
Kanada 527 Korea 547 Tchaj-wan 532 

Nový Zéland 521 Nizozemsko 531 Estonsko 531 
Irsko 517 Švýcarsko 530 Japonsko 531 

Austrálie 513 Kanada 527 Nový Zéland 530 
Lichtenštejnsko 510 Macao 525 Austrálie 527 

Polsko 508 Lichtenštejnsko 525 Nizozemsko 525 
Švédsko 507 Japonsko 523 Lichtenštejnsko 522 

Nizozemsko 507 Nový Zéland 522 Korea 522 
Belgie 501 Belgie 520 Slovinsko 519 

Estonsko 501 Austrálie 520 Německo 516 
Švýcarsko 499 Estonsko 515 Velká Británie 515 
Japonsko 498 Dánsko 513 Česká rep. 513 (+2) 
Tchaj-wan 496 Česká rep. 510 (-6) Švýcarsko 512 

Velká Británie 495 Island 506 Macao 511 



 

Německo 495 Rakousko 505 Rakousko 511 
Dánsko 494 Slovinsko 504 Belgie 510 

Slovinsko 494 Německo 504 Irsko 508 
Macao 492 Švédsko 502 Maďarsko 504 

Rakousko 490 Irsko 501 Švédsko 503 
Francie 488 Francie 496 Polsko 498 
Island 484 Velká Británie 495 Dánsko 496 
Norsko 484 Polsko 495 Francie 495 
Česká rep. 483 (-6) Slovensko 492 Chorvatsko 493 
Maďarsko 482 Maďarsko 491 Island 491 
Lotyšsko 479 Lucembursko 490 Lotyšsko 490 

Lucembursko 479 Norsko 490 USA 489 
 Zdroj: Palečková (2007) 
 
Tabulka 7 Výsledky výzkumu PISA 2009 
Čtenářská gramotnost 

Matematická 
gramotnost 

Přírodovědná gramotnost 

země průměr země průměr země průměr 
Korea 539 Korea 546 Finsko 554 
Finsko 536 Finsko 541 Japonsko 539 
Kanada 524 Lichtenštejnsko 536 Korea 538 

Nový Zéland 521 Švýcarsko 534 Nový Zéland 532 
Japonsko 520 Japonsko 529 Kanada 529 
Austrálie 515 Kanada 527 Estonsko 528 

Nizozemsko 508 Nizozemsko 526 Austrálie 527 
Belgie 506 Nový Zéland 519 Nizozemsko 522 
Norsko 503 Belgie 515 Lichtenštejnsko 520 

Estonsko 501 Austrálie 514 Švýcarsko 517 
Švýcarsko 501 Německo 513 Velká Británie 514 

Polsko 500 Estonsko 512 Slovinsko 512 
Island 500 Island 507 Polsko 508 
USA 500 Dánsko 503 Irsko 508 

Švédsko 497 Slovinsko 501 Belgie 507 
Německo 497 Norsko 498 Maďarsko 503 

Irsko 496 Francie 497 USA 502 
Francie 496 Slovensko 497 Česká rep. 500 (-13) 
Dánsko 495 Rakousko 496 Norsko 500 

Velká Británie 494 Polsko 495 Dánsko 499 
Maďarsko 494 Švédsko 494 Francie 498 

Portugalsko 489 Česká rep. 493 (-17) Island 496 
Itálie 486 Velká Británie 492 Švédsko 495 

Slovinsko 483 Maďarsko 490 Rakousko 494 
Řecko 483 Lucembursko 489 Portugalsko 493 

Španělsko 481 USA 487 Slovensko 490 
Česká rep. 478 (-5) Irsko 487 Itálie 489 
Slovensko 477 Portugalsko 487 Španělsko 488 

Izrael 474 Španělsko 483 Lucembursko 484 



 

Lucembursko 472 Itálie 483 Řecko 470 
Rakousko 470 Řecko 466 Turecko 454 
Turecko 464 Turecko 445 Chile 447 
 Zdroj: Palečková (2010) 
 
 



 

PŘÍLOHA B Atomární analýza písemných řešení 
žáků účastnících se pilotní studie 

Úloha č. 1, řešitel: Marek 

 

Obr. B.1 

Tabulka 29a Statické atomy 
1. jedno pero …. o 1 zed více než tužka   8. 1 pero = 4 zedy 
2. kamarád 17 zedů …. 2 pera a 3 tužky   9. 1 tužka = 3 zedy 
3. kolik zedů za 1 pero a 2 tužky? 10. 2 pera = 8 zedů 
4. 1 pero = 4 zedy 11. 3 tužky = 9 zedů 
5. 1 tužka = 5 zedů 12. = 9 + 8 = 17 
6. (( 4., 5.,)) 13. 1 pero a 2 tužky stojí 10 zedů 
7. 2            3       3 
   ·3          · 4     · 3  
---------            ------      ----- 
    6          12       9 

  

Tabulka 29b Dynamické atomy – volba strategie 
S1: Vyzkouším nějaká dvě čísla   jako cenu pera a tužky tak, že jedna je o jedna větší než ta 
     druhá             
S2 : V hlavě si najdu dvě čísla, která splňují obě podmínky úlohy 

Tabulka 29c Dynamické atomy - provedení 
P1: 1 pero = 4 zedy 
P2: 1 tužka = 5 zedů 



 

P3:   2       3       3 
      · 3     · 4     · 3 
      ------     ------      ------ 
        6     12       9   
P4: 9 + 8 = 17 

Tabulka 29d Kontrola 
K1: Splňují ta čísla podmínku, že 2p + 3t = 17? 
K2: Je opravdu tužka o 1 zed dražší než pero? 
K3: Splňuje to obě podmínky úlohy? 

Tabulka 29e Výsledek 
V1: prezentace výsledku 

Myšlenkový proces řešitele 

Z1 Nejprve si zapíši vše, co je v zadání podstatné. 

      píše /1/, /2/, /3/, k1. 

Z2 Tak si z hlavy vygeneruji dvě čísla, která splňují první podmínku úlohy. S1 

      píše /4/, /5/, P1, P2, K1, píše /6/, k2. 

Z3 Musím z hlavy vygenerovat jiná čísla. S1 

      píše /7/, P3, K1, k3. 

Z4 Je skutečně tužka o 1 zed dražší než pero? (Tuto otázku položil experimentátor.) 

      K2, k4 

Z4 Teď, když vím, že pero je o 1 zed dražší než tužka, tak znovu vezmu hodnoty 3 a 4. S2 

      píše /8/, /9/, /10/, /11/, K1, píše /12/, P4, K3, V1, k4.                                  
  

Marek počítal většinou v hlavě, problémem bylo, že si do ni na jistou dobu uložil 
chybnou informaci o tom, že tužka je o 1 zed dražší než pero. Do rovnic se dle vlastních slov, 
která mi po vyřešení úlohy sdělil, pouštět nechtěl. Argumentoval tak, že mu to přišlo zbytečně 
složité.  

• Pozitiva: řešitel se nebojí zkoušet metodu pokus−omyl 

 je vytrvalý 

• Negativa: nemalou část operací provádí v hlavě, což může vést k chybě 

  nedokáže matematizovat údaje z úlohy, ač ji uchopil správně 

  sémantickou kontrolu provádí až po upozornění zadavatele 
 
 



 

Úloha č. 1, řešitel: Tereza 

 
Obr. B.2 

Tabulka 30a Statické atomy 
1. pero …. o zed více než tužka 10. tužka …. 3 Kč? 
2. 2 pera + 3 tužky …. 17 zedů 11. pero ……4 Kč? 
3. 1 pero + 2 tužky …. ? 12. (3 · 3) + 2 · 4   
4. 17 : 5  13.                      = 9 + 8     
5.    20    =  3,4 14.                                 = 17 
6. tužka … 3,5 Kč ? 15. 1 tužka … 3 zedů 
7. pero …. 4,5 ? 16. 1 pero ….. 4 zedů 
8. (3,5 · 3) + 4,5 = 15 17. 1 pero …. 4 zedy 

18. 2 tužky …6 zedů 
19.  4 + 6 = 10 

9. ((8)) 

20. Pepa bude potřebovat 10 zedů 

Tabulka 30b Dynamické atomy – volba strategie 
S1: Vím, že 2 pera a 3 tužky stojí 17 zedů, tak 17 dělím pěti 
S2: Cenu tužky a pera nastavím dle podmínek úlohy a tak, aby cena tužky byla blízko  
      výsledku 17:5 a poté ověřím podmínku 2p + 3t = 17 
S3: Musím sečíst cenu pera a dvou tužek. 

Tabulka 30c Dynamické atomy – provedení 
P1: 17: 5 = 3,4 
        20   

P3: (3 · 3) + 2 · 5 = 17 



 

P2: (3,5 · 3) + 4,5 = 15 P4: 4 + 6 = 10 
  

Tabulka 30d Kontrola 
K1: Vyjde mi při daných cenách tužky a pera, že 3 tužky a 2 pera stojí 17 zedů? 

Tabulka 30e Výsledek 
V1: prezentace výsledku 
  

Myšlenkový proces řešitele: 
Z1 Nejprve si zapíši podstatné údaje ze zadání. 

     píše /1/, /2/, /3/, k1. 

Z2 Vím, že kamarád Pepy dal 17 zedů za pět věcí, pero a tužka nestojí stejně, ale orientačně 

      zjistím cenu. S1 

      píše /4/, /5/, P1, k2. 

Z3 Na základě orientační hodnoty 3,4 si provedu zápis cen tužky a pera. S2 

     píše /6/, /7/, P2 , K1, píše /8/, k3. 

Z4 Tak to nevychází. Píše /9/, k4. 

Z5 Zkusím znovu nastavit cenu tužky blízko hodnoty 3,4, třeba celočíselnou. S2 

     píše /10/, /11/, P3, K1,píše /12/, /13/, /14/, k5. 

Z6 Teď to sedí, tak jen spočítám cenu za 2 tužky a pero. S3           

      píše /15/, /16/, /17/, /18/, /19/, P4, V1, píše /20/, k6.           
  

Tereza na dotaz experimentátora, proč provedla: 17:5, sdělila, že chtěla mít 
orientační přehled o ceně tužky a pera. Při první kontrole zapomněla, že ověřuje cenu 3 tužek 
a 2 nikoli 1 pera. 

• Pozitiva: řešitelka je vytrvalá a pečlivá 

 nebojí se použít nestandardní strategii 

 provádí sémantickou kontrolu 

 dokáže v hlavě v průběhu řešení udržet informace ze zadání 

• Negativa: zvolená strategie nemusí vždy vést k výsledku, zvláště při větší rozdílnosti 

  cen daných dvou předmětů 

  absence matematizace 
 



 

Úloha č.1, řešitel: Lucie 

 
Obr. B.3 

Tabulka 31a Statické atomy 
1. pero o 1 zed víc než tužka 
2. za 17 zedů …. 2 pera a 3 tužky 
3. 1 pero, 2 tužky …. ? zedů 
4. 17 = 2p + 3t 
5. ((4)) 

Tabulka 31b Dynamické atomy – volba strategie 
S1: Nejprve vše potřebné zapíši do legendy 
S2: Zkusím to přepsat do rovnice 

Tabulka 31c Dynamické atomy – provedení 
P1: 17 = 2p + 3t 

Tabulka 31d Kontrola 
K1: Ale já potřebuji ještě jednu rovnici 
  

Myšlenkový proces řešitele: 

Z1 Nejprve provedu zápis. S1 

     píše /1/, /2/, /3/, k1. 

Z2 Zkusím řešení pomocí rovnic. S2 

      píše /4/, P1, K1, píše /5/, k2.              
Řešitelka si s úlohou nevěděla rady a rovnici napsala až po drobné nápovědě experimentátora. 

• Pozitiva:  
• Negativa: řešitelka si nedokázala vytvořit plán na řešení úlohy 

  řešitelka neobjevila v zadání druhou rovnici, ačkoli má v legendě vše  



 

Úloha č. 2, řešitel: Lucie 

 

Obr. B.4 

Tabulka 32a Statické atomy 

1. poloměr ….. 10 metrů   7.  = 314 m2  

2. průměr …….20 metrů   8. ((5, 6, 7)) 

3. 1m2  ………. 2 žáby   9. S = π · r2   

4. π = 3,14 10.              = 3,14 · 100 = 314 m2  

5. S = π · r2   11. 314 · 2 = 628 

6.              = 3,14 · 100 12. V rybníku je p řibližně 600 žab. 

Tabulka 32b Dynamické atomy – volba strategie 
S1: V zadání je dán počet žab na m2, tak musím zjistit plochu rybníka, to je vzorec pro   
      obsah kruhu.           
S2: Když mám obsah a znám počet žab na jednotku plochy, tak to vynásobím. 

Tabulka 32c Dynamické atomy – provedení 
P1: 3,14 · 100 = 314 m2  
P2: 314 · 2 = 628  

Tabulka 32d Kontrola 
K1: Je ten vzorec, do kterého dosazuji správný? 

Tabulka 32e Výsledek 
V1: prezentace výsledku 
  



 

Myšlenkový proces řešitele: 

Z1 Nejprve si zapíši vše potřebné ze zadání. 

     píše /1/, /2/, /3/, /4/, k1. 

Z2 Spočítám si plochu rybníka. S1 

     píše /5/, /6/, /7/, P1, K1, píše /8/, k2. (zde experimentátor vznesl dotaz, proč je výpočet pře- 

                                                                  škrtnutý, odpověď, že jde o hloupost, odmítl) 

Z3 Když to tedy mám dobře, tak to vezmu znovu. S1 

     píše /9/, /10/, P1, k3. 

Z4 Nyní musím zjistit počet žab. S2 

     píše /11/, P2, V1, píše /12/, k4.                            
  

Řešitelka provedla zápis a správný výpočet obsahu škrtla a nevěděla, jak dále. 
Zadavatel ji ujistil o správnosti řešení a pak příklad dokončila. Původně výpočet škrtla, 
neboť ho považovala za blbost. 
• Pozitiva: řešitelka správně uchopila úlohu 

 vytváří správný algoritmus řešení 

• Negativa: řešitelka si nevěří 

  není si jistá vzorcem pro obsah kruhu 
 

Úloha č. 2, řešitel: Marek 
 

 

Obr. B.5 

Tabulka 33a Statické modely 
1. kruhový rybník = r ….. 10m   8. ((6,7)) 
2.                              d……20m   9.  10 

      ·10 
      -------- 
     100 



 

3.                         1m2 ……2 žáby  10. 3,14 
     ·100 

4.                            π …….3,14 11. 314 : 2 = 157 
      11  
        14 

5.             kolik žab je v rybníku? 12. ((11)) 
6.  20 · 3,14 = 13. 314 

     ·    2  
     ----------  
      628  

7.  20         3,14 
   · 20         · 400  
   --------        ---------  
   400m2    62,80 

                      1256,00 

14. Přibližně je v rybníku 600 žab. 

Tabulka 33b Dynamické atomy – volba strategie 
S1: Nejprve si zapíši vše ze zadání 
S2: Mám daný počet žab na m2, tak musím spočítat plochu kruhového rybníka 
S3: Počet žab zjistím tak, že obsah vydělím dvěma (vynásobím)? 

Tabulka 33c Dynamické atomy – provedení 
P1: 20 · 3,14 = P5:  3,14 

      ·100 
      --------- 
       314 

P2:  20 
     · 20 
      -------- 
     400 m2  

P6: 314 : 2 = 157 
      11 
         14 
           0 

P3:  3,14  
     · 400 
     ----------- 
           62,80 

        1256,00  

P7:  314 
      ·    2 
       --------- 
         628 

P4:  10 
      ·10 
      ------ 
     100 

  

Tabulka 33d Kontrola 
K1: Mám dosadit průměr, ne poloměr 
K2: Je tu třeba opravdu dělit? 

Tabulka 33e Výsledek 
V1: prezentace výsledku 
  

Myšlenkový proces řešitele: 
  
Z1 Nejprve si zapíši nejnutnější informace ze zadání. S1 



 

     píše /1/, /2/, /3/, /4/, /5/, k1. 

Z2 Nyní potřebuji nejprve zjistit plochu rybníku. S2 

     píše /6/, P1, k2. 

Z3 Vždyť takhle nevypadá vzorec pro obsah, tak znovu. S2 

      píše /7/, P2, P3, K1, píše /8/, k3. 

Z4 Tak ještě jednou ten obsah. S2 

      píše /9/, /10/, P4, P5, k4. 

Z5 Nyní musím spočítat ten počet žab. S3 

      píše /11/, P6, K2, píše /12/, k5. (zde experimentátor žákovi návodnými otázkami připo- 

                                                          menul, že zde jde o přímou a nikoli nepřímou úměru) 

Z6 Já musím ten obsah násobit počtem žab na m2. S3 

     píše /13/, P7, píše /14/, V1, k6.                   
  

Řešitel nejprve dosazoval do obsahu kruhu průměr, experimentátor tedy vznesl 
otázku, zda tam patří průměr či poloměr. Řešitel původní výpočet přeškrtl a začal počítat 
s poloměrem. 

Dalším problémem bylo, že vypočítaný obsah dělil dvěma. Experimentátor se 
zeptal na důvod. Odpověď byla tato: „Jsou tam 2 žáby na m2 . Tak to musím dělit.“  
„Dobrá , tak kolik žab je na 2 m2 , na 3 m2 ?“  „ Jo, já to musím násobit,“ odvětil posléze 
řešitel a dospěl k výsledku. 

• Pozitiva: řešitel vytváří správný plán řešení 

 neodrazují ho vlastní chyby, je schopen je napravit 

• Negativa: řešitel nesprávně chápe přímou úměru, má problém s matematizací 

 řešitel váhá mezi vzorcem pro obsah kruhu a délku kružnice 

Úloha č.2, řešitel: Jan 

 

Obr. B.6 



 

Tabulka 34a Statické atomy 
1. kruhový rybník r = ……10m    7. r = 10 metrů 
2.                          d = ……..2   8. d = m2 na žáby 
3.                     2 žáby na 1 m2  
4. kolik žab je v rybníku? 

  9. π = 3, 14 

5. π = 3,14 10. kolik žab je v rybníku? 
6. ((1, 2, 3, 4, 5))   

Tabulka 34b Dynamické atomy – volba strategie 
S1: Nejprve si zapíši vše, co je v zadání  

Tabulka 34c Dynamické atomy – provedení 

 

Tabulka 34d Kontrola 
K1: Nemám místo průměru vzít poloměr? No určitě. 

Tabulka 34e Výsledek 

 

Myšlenkový proces řešitele: 

Z1 Nejprve provedu zápis. S1 

      píše /1/, /2/, /3/, /4/, /5/, k1. 

Z2 Teď ovšem nevím, zda nepotřebuji spíše poloměr. K1, píše /6/, k2. 

Z3 Zapíši vše znovu. S1 

      píše /7/, /8/, /9/, /10/, k2. 

Z4 Nyní ovšem vůbec netuším, co s tím.     

• Pozitiva: řešitel vytváří plnohodnotnou legendu 

• Negativa: řešitel si nedokázal vybavit vzorec pro obsah kruhu, a tak úlohu nevyřešil 

Řešitel Jan byl ze všech čtyř zúčastněných nejvíce rozčarován z daných příkladů.   

Úloha č.3, řešitel: Jan 

 

Obr. B.7 



 

Tabulka 35a Statické atomy 
1. 30 žáků 7. zp: 20z. 
2. celková cena …… 500 zedů 8. 10 % pro 15+ 
3. ZB:  9.   30 

    · 25 
   ----------- 

    750 / (
3
1 ) 

4. zp. 25z 10.  30 
      ·20 
        --------- 

      600 / 10 % 

11. 750/ (
3
1 ) = 375 

12. ((11)) 

5. sleva 
3
1 pro 25+ 

13. 750 / (
3
1 ) = 500 

14. 600/ 10 % = 510 
15. ((14)) 
16. 600/ 10 % = 540 

6. ZM:  

17. Žáci si mohou dovolit navštívit Zálesí  
      nebo Brod 

Tabulka 35b Dynamické atomy – volba strategie 
S1: Nejprve všechny podstatné údaje zaznamenám do stručného zápisu 
S2: Spočítám celkovou cenu pro třídu do obou destinací, tedy násobím cenu počtem žáků 
S3: Vypočítám cenu se započtenou slevou 

Tabulka 35c Dynamické atomy – provedení 
P1:  30 
      ·25 
     --------- 

     750 
  
P2:  30  
      ·20 
    ------------ 
     600 

P3: 750/ (
3
1 ) = 375 

P4: 750/(
3
1 ) = 500  

P5: 600/ 10 % = 510 
P6: 600/ 10 % = 540 

Tabulka 35d Kontrola 
K1: Je to skutečně třetina z 750 
K2: Je to opravdu 10 % z 600  



 

Tabulka 35e Výsledek 
V1: prezentace výsledku 
  

Myšlenkový proces řešitele: 

Z1 Nejprve si stručně zapíši zadané informace. S1 

     píše /1/, /2/, /3/, /4/, /5/, /6/, /7/, /8/, k1. 

Z2 Teď si vypočítám cenu pro třídu do obou míst bez slevy. S2 

      píše /9/, /10/, P1, P2, k2. 

Z3 Teď potřebuji vědět cenu se slevou. S3 

 Z31 Jenomže, kolik je třetina ze 750. 

                   píše /11/, /14/, P3, P5, K1, píše /12/, K2, /15/, k31 

 Z32 Jo, tak poté co mi zadavatel poradil, tak musím výpočet provést znovu. 

                   píše /13/, /16/, P4, P6, V1, píše /17/, k32, k3.                                  

Řešitel provedl správný zápis, spočetl celkové ceny, ale pak nevěděl, z čeho má 
počítat slevu, a současně neuměl zadavateli odpovědět na dotaz: „Kolik je deset procent 
z 600?“ Zadavatel musel použít analogické problémy na menších číslech, aby řešitel pochopil, 
jak na to. 

• Pozitiva: řešitel uchopil úlohu s porozuměním 

 vytváří i správný plán řešení 

• Negativa: řešitel nemá správně uchopeny procenta a zlomky 

Úloha č. 3, řešitel: Marek 

 

Obr. B.8  



 

Tabulka 36a Statické atomy 

1. jízdné musí být …… 500 zedů 7. 30 

   ·20 
    -------- 

  600  

2. ve třídě ………………30 žáků 8. 750 : (
3
1 ) 

3. 500 : 30 = 16,0 

    200 

      20 

          200 

9.                     = 750 · 3 

4.  30 

    ·16 

  ------------ 

    180 

   30  
   ------------ 

   480  

5. ((4)) 

10. 20 % · 600 

6. 30 

   ·25 
   --------- 

  150 

  60 
 ------------ 

 750     

11. ((9, 10)) 

Tabulka 36b Dynamické atomy – volba strategie 

S1: Nejprve si stručně zapíši zadané informace 

S2: Zjistím limit ceny pro jednoho žáka, dělím tedy limit celkové ceny počtem žáků třídy 

S3: Vypočtu celkovou cenu bez slevy do jednotlivých míst, násobím tedy žáky krát cena 

S4: Teď zjistím slevu z celkové částky a výslednou cenu se započtenou slevou 

  

Tabulka 36c Dynamické atomy – provedení 

P1: 500 : 30 = 16 ,0 P4:  30 



 

      200 

        20 

          200  

     · 20 

     --------- 

     600 

P2: 30 

     ·16 

    --------- 

    180 

    30 
    ----------- 

   480 

P5: 750 : (
3
1 ) = 750 · 3 

P3: 30 

     ·25 

    --------- 

      150 

    60  

   ---------- 

    750 

P6: 20 % · 600 

Tabulka 36d Kontrola 

K1: Ověřím, že ten výpočet je správný. 

Tabulka 36e Výsledek 

V1: 

Myšlenkový proces řešitele: 

Z1 Nejprve si zapíši zásadní informace ve stručné formě. S1 

     píše /1/, /2/, k1. 

Z2 Potřebuji znát limit ceny pro 1 žáka. S2 

     píše /3/, P1, k2. 

Z3 Ověřím si, že limit násobený počtem žáků dává limit 500 zedů. K1        

     píše /4/, P2, píše /5/, k3. 

Z4 Když je to špatně, tak si spočítám celkové ceny bez slevy. S3 

     píše /6/, /7/, P3, P4, k4. 

Z5 Teď potřebuji slevu z celkových cen. S4 

 Z51 Co se týká Zálesí: píše /8/, /9/, P5, k51 

 Z52 Co se týká Zajícova: píše /10/, P6, k52, k5. 



 

Nyní zvoní a experimentátor sděluje řešiteli, že sleva je v případě Zajícova stále 10 %, ač je 
žáků dvakrát 15, píše /11/.                          

• Pozitiva: řešitel zkouší dvě spravné strategie 

 provádí kontrolu, zda vše je v souladu se zadáním 

• Negativa: řešitel nesprávně dělí, špatně pracuje se zlomky 

Úloha č.3, řešitel: Tereza 

 

Obr. B.9 

Tabulka 37a Statické atomy 

1. celková cena musí být …. 500 a méně 10. Zajícov nebo Medvědov 

2. žáků ve třídě ……………...30 11. zpáteční jízdenka …..20 zedů 

3. Zálesí nebo Brod 12. 1 % …..0,01 

4. zpáteční jízdenka ….25 zedů 13. 20 % ….0,2 

5. 25 : 3 = 8,33 

    10  

      10 

14. sleva …. 0,2 zedů 



 

6. sleva …….. 8,3 zedů 

7. 25 

  -8,3 

   --------- 

  12,2 

8. jízdné po slevě ….12,2 

15. ((12, 13)) 

9. 30 

  · 12 
   --------- 

     60 

     30  
   --------- 

   360 …jízdné pro celou třídu 

16. 10 % ….0,1 

17. sleva ……….0,1 zedů   

18. jízdné po slevě … 

Tabulka 37b Dynamické atomy – volba strategie 
S1: Zapíši si nejprve zásadní údaje společné pro obě destinace 
S2: Znám cenu do Zálesí, tak spočítám slevu pro jednoho 
S3: Slevenou část odečtu od ceny pro jednotlivce 
S4: Získanou cenu se slevou vynásobím počtem žáků třídy 
S5: Spočítám slevu do Zajícova 

Tabulka 37c Dynamické atomy – provedení 
P1: 25 : 3 = 8,33 
      10 

           10 

P4: 1 % …..0,01 

P2:  25 
     -8,3 
    ---------- 

      12,2 

P5: 20 % …. 0,2 

P3:  30 
      ·12 
     ----------- 

       60 

        30 

      ------------ 

     360 

P6: 10 % …. 0,1 

Tabulka 37d Kontrola 
 K1: Sleva je ale jen 10 % 



 

Tabulka 37e Výsledek 
  
  

Myšlenkový proces řešitele: 
Z1 Nejprve zapíšu společné údaje pro celou úlohu. S1 

      píše /1/, /2/, k1 

Z2 Teď si napíšu základní informace k cestě do Zálesí.  

      píše /3/, /4/, k2. 

Z3 Nyní si spočítám slevu pro jednoho. S2 

     píše /5/, /6/, P1, k3. 

Z4 Slevu musím odečíst od plné ceny jízdenky. S3 

     píše /7/, P2, píše /8/, k4. 

Z5 Slevenou částku vynásobím počtem všech žáků. S4 

     píše /9/, P3, k5. 

Z6 Nyní provedu zápis pro Zajícov.  

     píše /10/, /11/, k6. 

Z7 Spočítám slevu do Zajícova. S5 

     píše /12/, /13/, P4, P5, píše /14/, k7. 

Z8 Vždyť mám slevu jen 10 %. K1 Musím to vzít znovu. S5 

      píše /16/, /17/, P6, píše /18/,  …zvoní                         

• Pozitiva: řešitelka uchopila úlohu správně  

  zvolila správnou strategii počítání slevy 

• Negativa: řešitelka chybuje při odčítání pod sebou 

 provádí zaokrouhlování mezivýsledku 

 zřejmě neudrží pozornost při řešení úlohy, která obsahuje podúlohy  

 (při výpočtu slevy pro 2. destinaci zapomíná, z jakého základu slevu počítá) 

 nedostatek reálné zkušenosti, viz počítání slevy pro druhou destinaci, kdy  

   řešitelka při počtu 30 žáků předpokládá nárok na dvojnásobnou slevu, tj. 20 %  



 

PŘÍLOHA C Analýza chybných písemných řešení 
v rámci hlavního šetření 

 

Řešitelka Radka 

Úloha č. 1: 

 

Obr. C.1 

• Identifikace problému: Radka uchopila úlohu s porozuměním, zapsala zásadní 
informace o relaci cen pera a tužky. Chybí tu ovšem zápis o ceně 2 per a 3 tužek 
a hlavně i zmínka o hlavní otázce, kterou úloha pokládá, nicméně Radka první 
chybějící podmínku měla na paměti, neboť na dotaz experimentátora, jak dospěla 
k ceně pera a tužky, odpověděla, že si zkusila vytvořit dvě hodnoty a ty musely dát 
17 zedů. Jediné, co v Radčině slovní legendě opravdu chybí, je zápis hlavní otázky 
této úlohy. K této chybě z nepozornosti došlo tak, že Radka byla natolik zaujata 
problematikou ceny pera a tužky, že zapomněla pročíst zbytek zadání (tak lze usoudit 
z pozdější reakce uvedené níže). 

• Vytvoření plánu řešení: Radka si za strategii vedoucí k výpočtu ceny, kterou zaplatí 
Pepa, zvolila systematické ověřování, rovnicový zápis neuvedla. Ovšem obě rovnice 
měla uložené v hlavě. 

• Realizace plánu řešení: Radka si v hlavě (tak to formulovala experimentátorovi) 
zvolila hodnotu ceny tužky (cenu pera pak získala přičtením jednoho zedu) a graficky 
pomocí malých koleček ověřovala, že tyto hodnoty splňují rovnici zašifrovanou 
v zadání, totiž že 2 pera a 3 tužky stojí 17 zedů. Z tohoto je patrné, že Radka má 
v paměti uloženy zásadní data a že ví, jak ověřit správnost svých z paměti 
vygenerovaných hodnot. Nutno dodat, že v momentě, kdy spočítala cenu 1 pera 
a 1 tužky, tak se hlásila a řekla, že má úlohu hotovou. Experimentátor jí odpověděl, že 
si to nemyslí a že je třeba ještě přečíst si celé zadání, kde se skrývá hlavní otázka 
uvedená v této úloze. Radka si prošla zadání znovu a řekla, že myslela, že jde pouze 
o cenu pera a tužky, a tak konec zadání původně nepřečetla. U Radky se v tento 
okamžik projevila chyba předčasně ukončeného řešení úlohy (ch21). Matematizace 
byla u Radky pouze pamětní, nebyla uvedena v písemné formě, nicméně Radka si byla 
dobře vědoma, jak má postupovat. 



 

• Ověřování a interpretace výsledku: Radka vzhledem ke zvolené strategii věděla, že 
získané hodnoty je třeba ověřit pomocí rovnice, ve které 2 pera a 3 tužky mají stát 
17 zedů. Konečný výsledek interpretuje ve formě slovní odpovědi. 

Řešitelka Rebeka: 

Úloha č. 1: 

 

Obr. C.2 

• Identifikace problému: Rebeka zapsala slovní legendu, ve které chybí zmínka 
o problému, který je třeba vyřešit. Při pohledu na výpočty, které provedla v rámci této 
úlohy, však není pochyb, že úlohu Rebeka uchopila s porozuměním. Chybějící údaj 
v zápise slovní legendy nechyběl u Rebeky náhodou. Rebeka si s ohledem na pozdější 
počínání nepozorně přečetla zadání úlohy. 

• Vytvoření plánu řešení: Rebeka zvolila algoritmickou strategii založenou na počítání 
s rovnicemi. 

• Realizace plánu řešení: Rebeka korektně sestavila rovnici, která je skrytá v zadání 
úlohy. V rámci této rovnice správně roznásobila dvojčlen a použila ekvivalentní 
úpravy k jejímu vyřešení. Posléze zapsala cenu pera a tužky a hlásila se. 
Experimentátor po zhlédnutí jejího postupu prohlásil, že úloha se ale neptá na cenu 
pera a tužky, ale že jde o cenu, kterou zaplatí Pepa za pero a 2 tužky. Rebeka se 
zarazila, podívala se do zadání a souhlasně zakývala hlavou. Následně napsala ihned 
odpověď (výpočet provedla v hlavě). Experimentátor se zeptal, jak ví, že odpověď je 
zrovna taková. Rebeka v reakci na to zapsala příslušnou rovnici s již doplněnými údaji 
o ceně pera a tužky. Je tedy patrné, že Rebeka nemá s matematickým uvažováním 
problém, úlohu i dobře matematizovala, opět se tu ovšem vyskytla chyba 
z předčasného ukončení řešení úlohy z důvodu nepozornosti (ch21). 



 

• Ověřování a interpretace výsledku: Rebeka nejprve vinou chyby z nepozornosti při 
čtení zadání a s ní související neúplnou slovní legendou udávala za výsledek cenu pera 
a tužky, po upozornění experimentátora uvedla správnou slovní odpověď na zadanou 
otázku. 

Řešitelka Nikola 

Úloha č. 1: 

 

Obr. C.3 

• Identifikace problému:  Nikola uchopila úlohu s porozuměním, zapsala si slovní 
legendu, kterou sestavila správně s pomocí symbolů. Jen by pro větší přehlednost 
mohla do této legendy vepsat dvě rovnice, které jsou uvedeny v zadání. Ve fázi 
výpočtu o těchto rovnicích věděla. 

• Vytvoření plánu řešení: Nikola volí algoritmickou strategii s využitím rovnic. 

• Realizace plánu řešení: Nikola při sestavení rovnice přehodila údaje ze správně 
napsané slovní legendy, tedy začala své výpočty chybou v matematizaci 
z nepozornosti (ch51). Chybně sestavenou rovnici poté upravila pomocí správných 
úprav a operací. Získaný výsledek dosadila do rovnice, kterou nenapsala symbolicky, 
ale měla jí uloženou v hlavě. Jde o rovnici, která vedla k výpočtu ceny, kterou zaplatí 
Pepa za pero a 2 tužky. Tuto rovnici však Nikola opět z nepozornosti (ch51) sestavila 
chybně, jako cenu dvou per a jedné tužky. Po formulaci odpovědi si tuto poslední 
chybu uvědomila a rovnici počítala znovu. Výslednou hodnotu již poté považovala za 
konečnou a správnou, ačkoli na konci stránky dosadila své chybné hodnoty cen pera a 
tužky do původní rovnice, která říká, že 2 pera a 3 tužky stojí 17 zedů. Hodnotu 17 
samozřejmě nezískala, ale to jí zjevně nevadilo. Experimentátor se nad touto sérií chyb 
z nepozornosti pozastavil. Nikole řekl, že v úvodní rovnici počítá chybně se 2 tužkami 
a 3 pery, ačkoli v zadání je to jinak. Nikola po chvilce vše přeškrtala. První rovnici 
zapsala znovu vpravo od té původní a nyní už správně. Následně dospěla 
ekvivalentními úpravami ke správnému výsledku a vyšla jí i kontrola správnosti. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Nikola na ověřování správnosti získaných 
hodnot nezapomněla, ale vinou chyb v předešlých výpočtech jí původně toto ověření 
nevyšlo. Přesto ovšem byla schopna uvést takové řešení za správné a zformulovat 
s tímto chybným výpočtem slovní odpověď na příslušnou otázku. U Nikoly je tedy 
problém v nesoustředěnosti a nepozornosti v průběhu celé fáze řešení problému. Po 



 

zásahu experimentátora Nikola dospěla ke správné ceně, kterou Pepa zaplatí za pero 
a 2 tužky. Experimentátora pouze zarazilo, že tuto hodnotu Nikola uvedla ve slovní 
úloze bez předchozího výpočtu. Zeptal se tedy, jak k takové hodnotě Nikola dospěla. 
Ona bez váhání pod slovní odpověď zapsala správně: 4 + 3·2 = 10. Z toho je patrno, že 
druhou rovnici má Nikola správně uloženou v hlavě. 

Řešitelka Anna 

Úloha č. 1: 

 

Obr. C.4 

• Identifikace problému: Anna nejprve zapsala slovní legendu, se kterou byla sama 
nespokojená a tvářila se dost utrápeně. Experimentátor si toho povšiml, a tak jí 
poradil, že je třeba symbolicky zapsat údaje ze zadání. Anna váhala, a tak 
experimentátor řekl, aby si Anna cenu tužky označila jako x. Hned nato se zeptal, jak 
označit cenu pera. Anna napsala správně x + 1. Pak experimentátor řekl, že je třeba 
ještě zapsat cenu za tři tužky a dvě pera. To Anna učinila, i když trochu nešťastným 
způsobem, a sice slovem „celkem“, které jí při matematizaci nic moc neřekne. Po 
těchto zjevných problémech s uchopením úlohy (ch11) pokračovala Anna dále. 

• Vytvoření plánu řešení: Anna po předchozích nápovědách tušila, že možnou strategií 
výpočtu je počítání s rovnicemi. Anna se totiž zeptala  experimentátora, zda musí 
postupovat pomocí rovnic. Experimentátor při pohledu na její ustrašenou tvář 
prohlásil, že to není zcela nutné, proto se Anna pustila do jakéhosi druhého zápisu, 
který uvedla v pravé polovině listu. Zde se objevil zápis pravdivé skutečnosti o ceně 
2 per a 3 tužek, ale další matematizace se tu neobjevila. Anna po určité době váhání 
tuto cestu opustila a šla cestou rovnicového zápisu. Tušila a utvrzovala se, že cestou 
k řešení je právě rovnicový zápis úlohy. 

• Realizace plánu řešení: Anna tedy nakonec počítala úlohu pomocí rovnice. Tuto 
rovnici ovšem sestavila nejprve nesprávně. Anna chybně roznásobila dvojčlen 
z důvodů neuchopení symbolické slovní legendy, jinými slovy chybně 
matematizovala (ch53) 2·(x + 1) píše jako 2x + 1) a navíc se dopustila chybných 
úprav rovnice (ch31). Experimentátor tedy opět zasáhl a vedl Annu krok za krokem. 
Nejprve jí zdůraznil, že 2 pera a 3 tužky dávájí 17 zedů. Následně ukázal na slovní 
legendu a řekl, že za 2 pera musíme dát dvakrát výraz x + 1 a za tužku třikrát x. Anna 



 

tedy nesměle zapsala danou rovnici. Tato rovnice už byla správně. S pomocí 
ekvivalentních úprav dospěla Anna k správnému výsledku. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Po všech předchozích strastech uvedla Anna 
slovní odpověď na úlohou položenou otázku. 

Řešitelka Kristýna 

Úloha č. 1: 

 

Obr. C.5 

• Identifikace problému: Kristýna uchopila úlohu s částečným porozuměním. 
Vytvořila si slovní legendu, ve které uvedla skutečnost, že pero je o jeden zed 
dražší…,ale už neuvedla, než co je dražší pero. 

• Vytvoření plánu řešení: Experimentátor si Kristýny dlouho nevšímal, a tak 
nezaregistroval, že si žádný rozumný plán řešení nevytvořila. 

• Realizace plánu řešení: Kristýna zapisuje v úvodu rovnost, která nijak nesouvisí se 
zadáním. Když si toho všiml experimentátor a zeptal se, proč toto Kristýna počítá, tak 
Kristýna prohlásila, že netuší, jak to spočítat a že jen něco zkouší. Experimentátor jí 
tedy řekl, aby si uvědomila, že je třeba, aby cena pera byla o 1 zed vyšší než cena 
tužky. Poté si Kristýna tipla ceny pera a tužky a dobře je doplnila do rovnice, která je 
zašifrovaná v otázce, kolik bude Pepa potřebovat zedů ke koupi 2 tužek a 1 pera. 
Ovšem Kristýnin výsledek 13 zedů je získaný na podkladě neověřených hodnot. 
U Kristýny se objevil problém s neuchopením úlohy (ch11).  



 

• Ověřování a interpretace výsledku: Kristýna neověřovala nic a zapsala slovní 
odpověď reagující na otázku, kterou zadává úloha. Tato odpověď ale obsahuje chybný 
údaj. 

Řešitel Jakub 

Úloha č. 1: 

 

Obr. C.6 

• Identifikace problému: Jakub se dopustil chyby hned v průběhu pročítání zadání. 
Experimentátor si u něho všiml nesprávně sestavené slovní legendy, kde bylo 
uvedeno, že cena pera je 1 zed, dvou per 2 zedy a tužky 5 zedů. Na otázku, jak na to 
Jakub přišel, žák odpověděl, že v zadání je uvedeno, že cena pera je 1 zed a když za 
2 pera a 3 tužky bylo zaplaceno 17 zedů, tak pokud od 17 odečtu cenu dvou per, 
dostanu cenu 3 tužek, která je 15 zedů. Z toho pak tedy Jakub dospěl k přesvědčení, že 
tužka stojí 5 zedů. Tato posloupnost myšlenek zní logicky, ovšem tyto kroky činil 
Jakub se špatnou hodnotou ceny pera. Tuto chybu lze označit jako chybu 
z nepozornosti (ch26). Experimentátor ve snaze tento omyl Jakubovi ukázat přečetl 
první větu zadání a zdůraznil, že cena pera není 1 zed, ale že je o 1 zed vyšší než cena 
tužky. Jakub se na chvíli zarazil, aby následně vše, co do té doby sepsal škrtl a začal 
počítat s novými údaji. Na podkladě jeho postupu, který zvolil po opravě lze soudit, že 
uchopil úlohu s porozuměním. 

• Vytvoření plánu řešení: Jakubova strategie je svým způsobem ojedinělá, ale správná. 
Poté, co jej experimentátor upozornil na výše zmíněnou chybu, Jakub postupoval tak, 
že si od ceny 17 zedů odečetl tu cenu, o kterou jsou 2 pera dražší než 2 tužky a 
získanou hodnotu dělil 5, neboť v tu chvíli měl před sebou opravdu cenu odpovídající 
ceně 5 tužek. Jakub při řešení nevyužil rovnic. 



 

• Realizace plánu řešení: Jakub tedy nejprve od 17 zedů odečetl 2, neboť věděl, že 
jedno pero je o 1 zed dražší než tužka a když 2 pera a 3 tužky mají hodnotu 17 zedů, 
2 pera do této ceny přispívají částkou o 2 zedy vyšší než dvě tužky. Výše zmíněným 
odečtem dostal Jakub částku 15 zedů, která odpovídá ceně 5 tužek. Následuje tedy 
správně zvolené dělení pěti a Jakub získal cenu tužky a následně i pera. Pak už Jakub 
dosadil do druhé rovnice, ze které získal hodnotu, kterou dal Pepa za pero a dvě tužky. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Jakub na konci úlohy uvedl standardní slovní 
odpověď na zadanou otázku. Nutno dodat, že před korekcí provedenou 
experimentátorem neověřoval, zda to, co získal souhlasí se zadáním a v původní 
odpovědi, kterou poté přeškrtl, je vidět, že si zadání opravdu nepozorně přečetl. V této 
fázi jeho řešení je tedy možné odhalit nedostatek v ověřování matematické 
i sémantické kontroly (chnz). 

Řešitel Jan 3 

Úloha č. 1: 

 

Obr. C.7 

• Identifikace problému: Jan uchopil úlohu s porozuměním. Zapsal si slovní legendu, 
která obsahuje téměř vše, chybí v ní jen uvedení hlavní otázky, kterou úloha pokládá. 

• Vytvoření plánu řešení: Jan použil aritmetickou strategii bez využití rovnic. Jeho 
strategie vyšla ze skutečnosti, že cena pera je o 1 zed vyšší než cena tužky a tuto 
disproporci Jan odečetl v příslušné míře od ceny 17 zedů, aby tak získal hodnotu ceny 
5 tužek a posléze cenu tužky a pera. 

• Realizace plánu řešení: Jan si zapsal zajímavou rovnost, a sice že 2 pera minus 2 je 
rovno 2 tužkám, což je pravda. Tuto rovnost použil v rovnici, kde 2 pera a 3 tužky 
stojí 17 zedů. Od 17 odečetl 2, aby tak zjistil cenu 5 tužek a následně skrze operaci 
dělení získal cenu jedné tužky. K výpočtu ceny jedné tužky použil, dle jeho zápisu, 
přímou úměrnost. Z ceny tužky a pera se pak lehce dostává k ceně, kterou zaplatil 
Pepa. 



 

• Ověřování a interpretace výsledku: Jan uvádí správnou odpověď na zadanou 
otázku. 

Řešitel Tomáš 

Úloha č.1: 

 

Obr. C.8 

• Identifikace problému: Tomáš neuchopil správně tuto úlohu (ch11), neboť se 
relativně dlouho neobjevovala v jeho řešení ani čárka. Experimentátor se snažil 
Tomášovi napovědět tak, aby si vytvořil určitou slovní legendu, která by obsahovala 
údaje o ceně tužky a pera. Tomáš ale nebyl schopen nic zapsat, a tak experimentátor 
řekl: „Napište si, že tužka stojí x. Kolik teď bude stát pero?“ Tomáš po chvilce váhání 
odpověděl, že cena pera bude x + 1. Experimentátor byl s odpovědí spokojen a ukázal 
Tomášovi tu část zadání, kde se píše, že 2 pera a 3 tužky stojí 17. Experimentátor 
zdůraznil, že toto je třeba přepsat do rovnice s pomocí právě sepsané symbolické 
legendy. 

• Vytvoření plánu řešení: Tomáš měl tedy nyní k dispozici informaci, že musí 
postupovat skrze rovnicový zápis, a tak se o něj pokoušel. 

• Realizace plánu řešení: Tomáš si sepsal rovnici za pomoci symboly označených cen 
pera a tužky. Rovnice však odpovídala tomu, že by 1 pero a 1 tužka měla stát 17 zedů. 
Dopustil se tak chybě v sestavení rovnice (ch52). Když tuto chybnou rovnici za 
použití ekvivalentních úprav vyřešil, přišel k němu experimentátor a na chybu ho 
upozornil. Následně mu musel říci, jak rovnici z informace, že 2 pera a 3 tužky stojí 
17 zedů, sestavit. Jakmile měl Tomáš tuto rovnici před sebou, pak už mu vyřešení celé 
úlohy nedělalo problémy, s výjimkou chybného roznásobení dvojčlenu z důvodu 
neuchopení symbolické slovní legendy, tedy chybné matematizace (ch53) (viz 
výraz 1 + 2x + 3x = 17). 

• Ověřování a interpretace výsledku: Tomáš ověřil získané hodnoty pomocí zkoušky 
rovnosti levé a pravé strany a zapsal odpověď na zadanou otázku. 



 

Řešitelka Michaela 

Úloha č. 1: 

 

Obr. C.9 

• Identifikace problému: Michaela si zapsala slovní legendu, která obsahuje všechny 
podstatné údaje a úlohu uchopila s porozuměním, neboť experimentátorovi sdělila, že 
musí vypočítat cenu pera a 2 tužek, jenže neví, jak vytvořit nějakou rovnici. 

• Vytvoření plánu řešení: Na základě předcházející věty je patrné, že Michaela tuší, že 
jednou z cest, jak řešit tuto úlohu je strategie počítání s rovnicemi. Michaela však má 
problémy s matematizací (ch53) a dle přeškrtaných výpočtů je možné vyčíst, že 
sestavit rovnici je pro ní opravdu těžký úkol. 

• Realizace plánu řešení: Michaela se při snaze o sestavení rovnice trápila tak, že 
poprosila sama experimentátora o pomoc. Ten jí přímo řekl, aby cenu tužky označila 
písmenem x a pak se zeptal, jak Michaela označí cenu pera. Michaela prohlásila, že 
pero je o jeden zed dražší, a tak to bude x + 1. Experimentátor ,potěšen touto reakcí, 
ještě Michaele zdůraznil, že pomocí těchto symboly zapsaných cen musí sepsat rovnici 
popisující fakt, že 2 pera a 3 tužky stojí 17 zedů. Michaela to zvládla a rovnici 
i správně upravovala až ke konečnému výsledku, že cena tužky je 3 zedy. Následně 
dosadila tuto hodnotu a hodnotu pro cenu pera do rovnice popisující Pepův nákup a 
došla k výsledku. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Michaela po všech útrapách dospěla k formulaci 
korektní odpovědi. 



 

Řešitel Daniel  

Úloha č. 1: 

 

Obr. C.10 

• Identifikace problému: Daniel uchopil úlohu s porozuměním. Zapsal si symbolickou 
slovní legendu, ve které správně matematizoval ceny tužky a pera. 

• Vytvoření plánu řešení: Daniel zvolil strategii výpočtu pomocí rovnic. 

• Realizace plánu řešení: Daniel sestavil chybně rovnici, která má představovat 
matematizovanou informaci o tom, že 2 pera a 3 tužky stojí 17 zedů. Daniel však 
v rovnici matematizoval původně pouze 1 tužku a 1 pero a toto dal do rovnosti 
s 17 zedy. Daniel se v tento moment dopustil chyby v matematizaci z nepozornosti 
(ch51). Chybně sestavenou rovnici Daniel správně upravil, ale poté se od 
experimentátora dozvěděl, že musí v rovnici uvést skutečnost, že 2 pera a 3 tužky stojí 
17 zedů. Po této opravě sestavil Daniel korektní rovnici, ze které získal správnou cenu 
pera a tužky. Následně tyto získané hodnoty dosadil do rovnice, která vedla k zjištění 
ceny, kterou Pepa dal za pero a 2 tužky. Tuto rovnici však Daniel explicitně neuvedl, 
měl ji pouze uloženu v hlavě. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Daniel neprovedl zkoušku, která by ověřila 
správnost získané ceny pera a tužky (chnz), přesto ovšem dospěl ke správným 
hodnotám a uvedl i slovní odpověď na úlohou zadanou otázku. 



 

Řešitel Petr 

Úloha č. 1:  

 

Obr. C.11 

• Identifikace problému: Petr úlohu uchopil jen s částečným porozuměním. Zapsal si 
slovní legendu, která neobsahuje zmínku o relaci ceny pera a tužky a současně si do 
této legendy zapsal příliš neznámých. Petr si totiž neujasnil, zda symboly v zápisu 
zastupují cenu objektů nebo objekty samotné, resp. Petr si myslel, že symboly p,t 
označují objekt a protože věděl, že má počítat cenu, tak si vytvořil samostatný symbol 
pro cenu pera a 2 tužek. U Petra nastala chyba v matematizaci z neuchopení 
symbolické slovní legendy (ch53). 

• Vytvoření plánu řešení: Petr si byl vědom, že cesta k výsledku vede přes počítání 
s rovnicemi. 

• Realizace plánu řešení: Petr správně matematizoval informaci o tom, že 2 pera 
a 3 tužky stojí 17 zedů. Druhou rovnici, která matematizuje otázku, kterou pokládá 
úloha, sestavil Petr v zásadě správně, ovšem zanesl do ní třetí neznámou a nevěděl, jak 
pokračovat. Experimentátor mu tedy poradil, že je třeba symbolicky zapsat první větu 
zadání a zaznamenat tak cenu pera a tužky pomocí neznámé. Petr si poté správně 
označil cenu pera výrazem x + 1 a cenu tužky označil neznámou x. Následně však 
provedl chybné roznásobení dvojčlenu z důvodu neuchopení symbolické slovní 
legendy, tedy vlastně chybně matematizoval (ch53), když věděl, že má počítat se 
dvěma pery a výraz x + 1 přepsal na výraz 2x + 1 namísto 2x + 2. Petr s danou chybou 
následně upravoval soustavu dvou rovnic, ve které se dopustil numerické chyby 
(ch31), když 2x a 3x sečetl jako 4x. Následně dospěl ke špatným cenám pera a tužky 
v hodnotě 4 a 5 zedů. V tento okamžik si experimentátor všiml, že se Petr dopustil 
několika chyb a řekl, aby si do zápisu zapsal symbolicky pouze cenu 1 pera a 1 tužky a 
pak aby mimo tento zápis uvedl matematizaci té skutečnosti, že 2 pera a 3 tužky stojí 
17 zedů. Petr následně sestavil správnou rovnici, ve které v posledním kroku upravil 
rovnost 5x = 15 na x = 5 (numerická chyba při dělení (ch32)). Petra experimentátor 
upozornil, že si není jist, zda toto dělení zrealizoval správně. Petr se zamyslel a po 
chvilce svůj mylný podíl upravil na správnou hodnotu. Získané ceny pera a tužky 



 

potom dosadil do rovnice, kterou měl v hlavě a dospěl k ceně dvou tužek a jednoho 
pera. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Petr výsledky neověřoval, korektnost výpočtu 
vyvozoval z reakcí experimentátora. Na závěr uvedl slovní odpověď na zadanou 
otázku. 

Řešitelka Tereza 2 

Úloha č. 1: 

 

Obr. C.12 

• Identifikace problému: Tereza uchopila úlohu s porozuměním. Zapsala si slovní 
legendu, která obsahuje všechny nezbytné údaje. 

• Vytvoření plánu řešení: Tereza zvolila strategii výpočtu pomocí rovnic. 

• Realizace plánu řešení: Tereza neuměla sestavit rovnici, ačkoli ve slovní legendě má 
uvedeno vše potřebné. Experimentátor její váhání zaregistroval a řekl Tereze, aby si 
zkusila zapsat údaje z první věty zadání pomocí symbolů. Tereza však nereagovala. 
Experimentátor tedy na tento problém s matematizací z neuchopení úlohy (ch52) 
reagoval tak, že řekl: „Označte si cenu tužky písmenem x, a když máte v zadání 
uvedeno, že pero je o 1 zed dražší než tužka, tak jak označíme cenu pera?“ Tereza 
odpověděla: „Cenu pera označíme písmenem y.“ Experimentátor na tuto větu reagoval 
takto: „Když cena tužky je x a pero je o 1 zed dražší, tak k tomu x přičteme…“  
„Přičteme,…jedničku,“ řekla Tereza. Experimentátor souhlasil a řekl Tereze, že si 
musí pomocí těchto symbolů zapsat tu skutečnost, že 2 pera a 3 tužky stojí 17 zedů. 
Tereza následně sestavila rovnici, která matematizovala cenu pera a 2 tužek 
a přirovnala jí k ceně 2 per a 3 tužek. U Terezy došlo k chybě v matematizaci 
z nepozornosti (ch51). Experimentátor Tereze řekl, že porovnává hrušky s jablky a že 
17 zedů stojí 2 pera a 3 tužky. Po této korekci Tereza sestavila „správnou“ rovnici, ve 
které se dopustila chyby v roznásobení dvojčlenu z důvodu neuchopení symbolické 
slovní legendy (ch53). Experimentátor jí upozornil, že když si cenu pera označila 
výrazem x + 1, pak 2 pera jsou 2(x + 1) a nikoli 2x + 1. Opravenou rovnici pak Tereza 
korektními úpravami vyřešila. Zapomněla však, že má nyní spočítat cenu 2 per a 



 

1 tužky. Experimentátor jí to musel připomenout. U Terezy tak došlo k předčasnému 
ukončení řešení úlohy z nepozorné četby zadání (ch21). 

• Ověřování a interpretace výsledku: Tereza zformulovala slovní odpověď 
nereagující na zadanou otázku, resp. Tereza neprovedla matematickou 
a sémantickou zkoušku (chnz) svého výsledku a do odpovědi uvedla cenu jedné 
tužky ačkoli Pepa koupil pero a 2 tužky. 

Řešitelka Gabriela 

Úloha č. 1: 

 

Obr. C.13 

• Identifikace problému: Gabriela uchopila úlohu s porozuměním. Zapsala si slovní 
legendu, ve které uvedla všechny nezbytné údaje. 

• Vytvoření plánu řešení: Gabriela zvolila algebraickou strategii výpočtu, která je 
založená na rovnicích. 

• Realizace plánu řešení: Gabriela správně matematizovala skutečnost, že dvě pera 
a tři tužky stojí sedmnáct zedů. Následně si ovšem neuvědomila, že ve slovní legendě 
má ještě jeden důležitý údaj o tom, že cena pera je o zed vyšší než cena tužky. Tato 
chyba z nepozornosti (ch26) způsobila, že si Gabriela původně dobře sestavenou 
rovnici modifikovala do nesprávné podoby a dokonce si do ní vložila i další neznámou 
x. Gabriela pak už byla tak bezradná, že se přihlásila. Experimentátor k ní přišel a řekl, 
že je třeba matematizovat údaje z první věty zadání. Gabriela si tu větu přečetla a 
označila si cenu tužky výrazem x – 1. Experimentátor na to reagoval takto: „Když si 
takto označíte cenu tužky, pak cenu pera označíme….“ Gabriela nereagovala. 
Experimentátor jí zdůraznil fakt, že cena pera je o zed vyšší. Gabriela tuto informaci 
přijala a zapsala správně tak, že cena pera je x. Následně jí experimentátor řekl, že je 
třeba matematizovat skutečnost, že 2 pera a 3 tužky stojí 17 zedů. Tuto rovnici už 



 

Gabriela nenapsala a úlohu nedokončenou donesla experimentátorovi s tím, že toto 
nevypočítá a že na tuto látku chyběla. U Gabriely nastaly problémy v matematizaci 
(ch53), které jí zabránily vyřešit danou úlohu. 

 Řešitelka Tereza 3 

 Úloha č. 1: 

 

Obr. C.15 

• Identifikace problému: Tereza uchopila úlohu s částečným porozuměním. Zapsala si 
slovní legendu, ve které uvedla vše potřebné. 

• Vytvoření plánu řešení: Tereza zvolila algoritmickou strategii výpočtu sestávající 
z počítání s rovnicemi. 

• Realizace plánu řešení: Tereza sestavila nesprávně rovnici, ačkoli ve slovní legendě 
uvádí, že 2 pera a 3 tužky stojí 17 zedů. V první zapsané rovnici matematizovala zcela 
mimo zadání, že cena 1 tužky a 1 pera stojí 17 zedů. Tuto rovnici ještě několikrát 
napsala a poté opět škrtla. U Terezy došlo k chybné matematizaci pramenící 
z neuchopení úlohy (ch52). Experimentátor jí poradil, že je třeba s pomocí správně 
zvolených symbolů ve slovní legendě, matematizovat fakt, že 2 pera a 3 tužky stojí 
17 zedů. Tereza sestavila správnou rovnici, ve které se ale dopustila numerické chyby 
při odečítání dvou od obou jejích stran (ch31). Tuto chybu však sama opravila a 
rovnici vyřešila. Získané ceny obou předmětů pak dosadila do druhé rovnice, kterou 
měla uloženou v hlavě. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Tereza zformulovala slovní odpověď na 
zadanou otázku. 



 

Řešitelka Eva 

Úloha č. 1: 

 

Obr. C.16 

• Identifikace problému: Eva neuchopila úlohu (ch11) s porozuměním. Ačkoli žáci 
byli upozorněni, aby negumovali, tak Eva používala zmizík, a tak se její řešení zdá 
býti v pořádku, ale většinu zapsaného jí bylo třeba explicitně uvést. Eva si totiž 
nevěděla rady už se slovní legendou. Experimentátor jí sdělil, že je třeba symbolicky 
zapsat údaje z první věty uvedené v zadání. Po této poznámce Eva nevěděla, co 
napsat. Tak tedy experimentátor řekl: „Označte si cenu tužky symbolem x a řekněte 
mi, jak označíte cenu pera, když víte, že jeho cena je o zed vyšší?“ Eva nereagovala, 
a tak experimentátor prozradil i toto. Když měla Eva zapsánu slovní symbolickou 
legendu, tak experimentátor řekl, že se s pomocí těchto symbolů musí zapsat fakt, že 
2  pera a 3 tužky stojí 17 zedů. 

• Vytvoření plánu řešení: Eva tedy původně neuchopila úlohu (ch11). Poté, co jí 
experimentátor poradil, věděla, že je třeba počítat pomocí rovnic.  

• Realizace plánu řešení: Eva na základě nápovědy experimentátora sestavila správně 
potřebnou rovnici.V úpravě se dopustila numerické chyby při dělení (ch32), když 
15 : 5 označila hodnotou 5. Tuto chybu po upozornění experimentátora opravila. 
Následně však Eva po zapsání ceny pera a tužky zapomněla, že je třeba spočítat cenu 
pera a 2 tužek. Toto jí experimentátor musel naznačit, aby pak spočítala to, co bylo 
třeba. Tento nedostatek lze označit jako chybu předčasného ukončení řešení úlohy 
z nepozornosti (ch21). 

• Ověřování a interpretace výsledku: Eva zformulovala slovní odpověď na zadanou 
otázku. Získané hodnoty cen pera a tužky neprověřovala matematickou zkouškou. 



 

Řešitelka Lucie 2 

Úloha č. 1: 

 

Obr. C.17 

• Identifikace problému: Lucie uchopila úlohu s porozuměním. Zapsala si slovní 
legendu, která obsahuje jak údaj o relaci ceny pera a tužky, tak i zmínku o tom, co je 
třeba v úloze spočítat. 

• Vytvoření plánu řešení: Lucie zvolila algoritmickou strategii s použitím rovnic. 

• Realizace plánu řešení: Lucie korektně matematizovala skutečnost, že 2 pera a 
3 tužky stojí 17 zedů. Rovnici upravovala pomocí ekvivalentních úprav a při poslední 
z nich se dopustila numerické chyby při dělení (ch32), když 5x = 15 upravila na 
x = 5. Experimentátor Lucii upozornil, že si není jistý, zda je to dobře. Lucie se ťukla 
do hlavy a řekla že při počítání přemýšlela rychleji než psala. Chybu tedy Lucie 
napravila a spočítala bez zaváhání to, co měla. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Lucie matematickou zkoušku neprovedla (chnz) 
a zformulovala slovní odpověď na zadanou otázku. 

Řešitelka Rebeka 

Úlohu č. 2: 

 

Obr. C.18 



 

• Identifikace problému:  Rebeka uchopila úlohu s porozuměním, vytvořila slovní 
legendu, ve které je jediná chyba u údaje o jednom metru, který je ve skutečnosti 
metrem čtverečným, Rebeka však pochopila, že jde o obsah. Slovní legendu ještě 
doplnila grafickým znázorněním zadané situace, které potvrzuje, že Rebeka pozorně 
vnímala údaje ze zadání.  

• Vytvoření plánu řešení: Rebeka si vytvořila tříkrokový plán jdoucí od výpočtu 
obsahu rybníku přes použití přímé úměrnosti až k zaokrouhlení na přibližný počet žab 
žijících v rybníku. 

• Realizace plánu řešení: Rebeka použila správný vzorec pro obsah kruhu, má dobře 
uchopen pojem přímé úměrnosti a zaokrouhlení jí při znalosti čtyř možných variant 
výsledku, z nichž jedna to musí být, nedělalo žádné problémy. Zajímavé je, že ve 
vzorci pro obsah kruhu nejprve použila druhou mocninu poloměru a až poté 
Ludolfovo číslo. Současně není příliš vhodný její zápis výpočtů, který je zhuštěn do 
jednoho řádku, takže některé rovnosti nejsou vlastně rovnostmi (neuchopení pojmu 
rovnost (ch18)). Na výsledek to však nemá vliv. Závěrem zmíním ještě jednu 
zajímavost. Vedle slovní legendy je symbolicky zmíněn vzorec pro obvod kružnice, 
v němž je průměr označen typicky písmenkem d. Tento vzorec Rebeka při výpočtech 
nepoužila, ale uveden je asi proto, že Rebeku zmátlo zadání, kde se píše, že v rybníku 
„v průměru“  připadají dvě žáby na jeden metr čtverečný. Tato záměna statistického 
pojmu za geometrický se v analýze jednotlivých řešení neobjevuje 
poprvé.(neuchopení pojmu průměr  (ch12)) 

• Ověřování a interpretace výsledku: Rebeka nezformulovala slovní odpověď, neboť 
podle jejího přesvědčení stačilo označit jednu ze čtyřech nabízených variant pro počet 
žab v rybníku. 

Řešitelka Nikola 

Úloha č. 2: 

 

Obr. C.19 

• Identifikace problému: Nikola uchopila úlohu s porozuměním. 

• Vytvoření plánu řešení: Nikola věděla, že má spočítat obsah kruhu a poté použít údaj 
o počtu žab na metr čtverečný. Jen netušila, jak vypadá vzorec pro obsah kruhu, což je 
nevybavením si vzorce pro obsah kruhu (ch15), který zůstal experimentátorovi 
zamlčen a on sám si ho všiml pozdě.  

• Realizace plánu řešení: Nikola věděla, že musí spočítat obsah či plochu rybníka. Při 
neznalosti vzorce pro obsah kruhu, což sdělila experimentátorovi až po konci hodiny, 
si spočítala obsah čtverce o straně délky r = 10m. Poté věděla, že na jeden metr 



 

čtverečný připadají dvě žáby, tak použila správně přímé úměrnosti, a protože byla tato 
úloha ještě v podobě uzavřené s výběrem odpovědi, viděla Nikola, že hodnota 200 
nebude ještě konečná (nebyla totiž blízká ani jedné ze čtyř nabízených možností), tak 
použila v zadání uvedené Ludolfovo číslo a dostala hodnotu 628, ze které se lze 
zaokrouhlením dostat na 600. Popsané myšlenky experimentátorovi takto vyložila 
Nikola po vyřešení úlohy. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Nikola uvedla standardně slovní odpověď na 
konci řešení. Je jen zajímavé, že v odpovědi uvedla přesný údaj o počtu žab v rybníku. 

Řešitelka Anna 

Úloha č. 2: 

 

Obr. C.20 

• Identifikace problému: Anna zapsala slovní legendu, která obsahuje vše potřebné. 
Uchopila tedy tuto úlohu s porozuměním. Jedné chyby se však v této fázi dopustila, 
když v druhém řádku uvedla, že dvě žáby žijí na jednom metru (namísto v zadání 
uvedeném metru čtverečném). Experimentátor jí upozornil na tuto chybu 
z nepozornosti (ch26), až když počítala plochu rybníku. 

• Vytvoření plánu řešení: Anna zvolila správný postup sestávající z výpočtu obsahu, 
použití přímé úměrnosti (i když zde je otázka, zda tuto úměrnost chápe správně) 
a následného zaokrouhlení. 

• Realizace plánu řešení: Anna zvolila k výpočtu obsahu správný vzorec, dobře do 
něho dosadila a nakonec udělala numerickou chybu (ch33), když při násobení 
desetinného čísla stem posunula špatně desetinnou čárku. Experimentátor se tedy 
zeptal, o kolik míst je třeba desetinnou čárku v tomto případě posunout. Anna 
odpověděla docela obratem, že o dvě a chybu napravila. Následně pak ale udělala 
chybu při použití přímé úměrnosti, kterou zaměnila za nepřímou (ch14). 
Experimentátor tedy použil sérii otázek typu: „Kolik je žab na dvou, třech,…deseti 
metrech čtverečných? Anna pak na základě svých odpovědí pochopila, že musí údaj 
o obsahu násobit dvěma. Poté už dospěla ke správné hodnotě.  

• Ověřování a interpretace výsledku: Anna pouze zaškrtla jednu ze čtyř možností, 
která je nejbližší jejímu řešení, což lze považovat za ověření správnosti jejího 
výsledku. 



 

Řešitel Jan 2 

Úloha č. 2: 

 

Obr. C.21 

• Identifikace problému: Jan soudě podle výpočtů uchopil úlohu s porozuměním, 
ovšem nijak se nezdržoval psaním legendy. 

• Vytvoření plánu řešení: Jan si vytvořil vhodný tříkrokový plán obsahující výpočet 
pro obsah, použití přímé úměrnosti a zaokrouhlení, ale tento plán v realizaci zadrhává. 

• Realizace plánu řešení: Jan dlouho používal pro výpočet obsahu vzorec pro obvod 
kruhu a z výsledku, který dostal po započítání přímé úměrnosti, usoudil, že nejblíže 
jeho výsledku je hodnota uvedená pod možností a/. Experimentátor si jeho řešení 
všiml a zeptal se, zda ví, jaký je vzorec pro obsah kruhu. Jan se přiznal, že netuší. Tak 
mu ten vzorec experimentátor prozradil a poté už Jan dospěl bez zaváhání k výsledku. 
U Jana byl jediný problém s nevybavením si vzorce pro obsah kruhu (ch15). 

• Ověřování a interpretace výsledku: Jan slovní odpověď nezformuloval, pouze 
zaškrtl ze čtyř možností tu, která byla jeho výpočtu nejbližší. 

Řešitel Tomáš 

Úloha č. 2:  

 

Obr. C.22 



 

• Identifikace problému: Tomáš uchopil úlohu s porozuměním a zapsal si grafickou 
legendu s údajem o poloměru rybníka. 

• Vytvoření plánu řešení: Tomáš zvolil aritmetickou strategii tvořenou výpočtem 
obsahu a použitím přímé úměrnosti. 

• Realizace plánu řešení: Tomáš použil správný vzorec pro obsah kruhu, do kterého 
dobře dosadil příslušné hodnoty. Poté použil korektně přímou úměrnost a dospěl 
k výsledku. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Tomáš zapsal slovní odpověď na zadanou 
otázku, kde opět škrtl slovo přibližně v reakci na dotaz experimetátora, zda jeho 
výsledek je opravdu přibližný. 

Řešitel Miroslav 

Úloha č. 2: 

 

Obr. C.23 

• Identifikace problému: Miroslav sdělil experimentátorovi ještě před začátkem řešení, 
že netuší, co má počítat. Experimentátor se ho zeptal, zda tuší, jaká fyzikální veličina 
má za jednotku metr čtverečný. Miroslav dlouze přemýšlel. Experimentátor se tedy 
zeptal: „Je metr čtverečný jednotkou délky nebo obsahu?“ Miroslav odpověděl, že 
obsahu, ale příliš jistě při této odpovědi nevypadal. Experimentátor jeho odpověď 
odsouhlasil a upozornil ho, že když má v zadání uveden údaj o počtu žab na jednotku 
obsahu, tak musí spočítat nejprve obsah kruhu, tj. plochu rybníka. Poté experimentátor 
od Miroslava odešel. V této fázi u Miroslava došlo k problému s uchopením úlohy 
(ch11).  

• Vytvoření plánu řešení: Miroslav teď tedy věděl, že má spočítat obsah, tak to 
zkoušel. 

• Realizace plánu řešení: Miroslav si napsal chybný vzorec pro obsah, ten správný 
vzorec mu musel prozradit experimentátor. Následně Miroslav do vzorce správně 
dosadil, ale dopustil se numerické chyby (ch33), když špatně posunul desetinnou 
čárku při násobení desetinného čísla stem. Po korekci od experimentátora už správně 
použil násobení údaje o obsahu dvěma, čímž prokázal správné uchopení přímé 
úměrnosti, a dospěl k výsledku. 



 

• Ověřování a interpretace výsledku: Miroslav uvedl slovní odpověď na zadanou 
otázku. 

Miroslav měl u této úlohy problém s uchopením úlohy a také se u něho vyskytla 
chyba v nevybavení si vzorce pro obsah kruhu (ch15). V závěru se pak ještě 
dopustil numerické chyby. 

Řešitel Daniel 

Úloha č. 2: 

 

Obr. C.24 

• Identifikace problému: Daniel uchopil úlohu s porozuměním. Zapsal si grafickou 
legendu, která obsahuje přebytečný údaj o průměru kruhového rybníku. Tento údaj 
však Daniel ve výpočtu nepoužil. Zřejmě si špatně vyložil význam slov „V rybníku 
žije v průměru  dvojice žab na metr čtverečný.“(ch12) 

• Vytvoření plánu řešení: Daniel zvolil strategii spočívající ve výpočtu obsahu či 
plochy rybníku a použití přímé úměrnosti. 

• Realizace plánu řešení: Daniel použil správný vzorec pro výpočet obsahu kruhu, 
dosadil do něho správné hodnoty a následně použil operaci násobení, což dokazuje, že 
uchopil pojem přímé úměrnosti. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Daniel zapsal slovní odpověď, která se týká 
zadané otázky. Zajímavé je, že v této odpovědi zmiňuje: „V rybníku žije cca 628 žab.“ 
Daniel si tedy uvědomil, že v zadání je hodnota Ludolfova čísla uvedena pouze jako 
přibližná. 

Řešitel Petr 

Úloha č. 2: 

 

Obr. C.25 



 

• Identifikace problému: Petr uchopil úlohu s porozuměním, ovšem k úloze si 
nezapsal žádnou legendu. 

• Vytvoření plánu řešení: Petr zvolil strategii výpočtu obsahu či plochy rybníku a poté 
použil přímou úměrnost. 

• Realizace plánu řešení: Petr si vybavil správný vzorec pro obsah kruhu, dosadil do 
něho příslušné hodnoty a poté se dopustil chyby nesprávného umocnění celého čísla 
z důvodu neuchopení (ch16) této operace, když 102 označil jako 20. Vzhledem 
k tomu, že mocninu zapsal Petr horním indexem, tak se lze domnívat, že si Petr 
nezaměnil umocňování za násobení, ale že má problémy s uchopením této operace. 
Experimentátor Petra na zmíněnou chybu upozornil. Petr však nedokázal 
experimentátorovi sdělit správnou hodnotu druhé mocniny deseti, a tak mu ji 
experimentátor explicitně sdělil. V dalším výpočtu se pak Petr dopustil numerické 
chyby (ch33), když při násobení desetinného čísla stem posunul desetinnou čárku 
jen o jednu pozici doprava. Experimentátor se tedy zeptal, jak postupujeme, když 
násobíme desetinné číslo stem. Petr řekl, že posouváme desetinnou čárku o dvě místa 
doprava. Z toho usuzuji, že Petr tuto operaci chápe.  

• Ověřování a interpretace výsledku: Petr nejprve uvedl slovní odpověď s tím, že 
v rybníku žije 63 žab. Ta se ovšem opírala o chyby zmíněné výše. Po všech korekcích 
od experimentátora nakonec Petr zformuloval správnou odpověď. 

Řešitelka Gabriela 

Úloha č. 2: 

 

Obr. C. 26 

Gabriela už na tuto úlohu neměla čas a zapsala si pouze grafickou legendu, ze které není 
patrno, zda správně chápe pojem poloměru a průměru (ch13). 



 

Řešitelka Tereza 3 

Úloha č. 2: 

 

Obr. C.27 

• Identifikace problému: Tereza uchopila úlohu s porozuměním. Zapsala si grafickou 
legendu se správně označeným a popsaným údajem o poloměru kruhového rybníku.  

• Vytvoření plánu řešení: Tereza zvolila aritmetickou strategii jdoucí od zjištění 
obsahu či plochy rybníku k použití přímé úměrnosti, na základě čehož získala údaj 
o počtu žab v rybníku. 

• Realizace plánu řešení: Tereza si vybavila vzorec pro obsah kruhu, správně do něho 
dosadila a poté násobila údaj o obsahu dvěma, čímž dokazuje, že uchopila 
s porozuměním pojem přímé úměrnosti. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Tereza zformulovala slovní odpověď na 
zadanou otázku. 

Řešitelka Eva 

Úloha č. 2: 

 

Obr. C.28 



 

• Identifikace problému: Eva uchopila úlohu s porozuměním. Zapsala jak slovní, tak 
grafickou legendu. 

• Vytvoření plánu řešení: Eva zvolila aritmetickou strategii jdoucí od výpočtu plochy 
rybníku k použití přímé úměrnosti a ke zjištění počtu žab v rybníku. 

• Realizace plánu řešení: Eva si zvolila správný vzorec pro obsah, dobře do něho 
dosadila a korektně umocnila a vynásobila desetinné číslo stem. Následně pak dobře 
použila operaci násobení hodnoty obsahu dvěma. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Eva zformulovala slovní odpověď na zadanou 
otázku. 

Řešitelka Radka 

Úloha č. 3: 

 

Obr. C.29 

• Identifikace problému: Radka uchopila správně problematiku úlohy, ale opět se u ní 
projevila chyba z nepozorného čtení zadání (ch26), neboť v úvodu výpočtové fáze 
počítala s cenou pro 2 žáky, Katku a Michala, jejichž jména jsou uvedena v samotném 
úvodu úlohy. Tuto chybu z nepozornosti ovšem sama později korigovala. 

• Vytvoření plánu řešení: Radka si za strategii k výpočtu celkové ceny jízdného 
zvolila výpočet slevy pro jednotlivce. Tuto hodnotu násobila počtem žáků třídy 
a výsledek odečetla od nezlevněného jízdného pro celou třídu. 

• Realizace plánu řešení: Radka, jak bylo zmíněno výše, nejprve počítala cenu 
jízdného pro dva žáky. Tuto chybu napravila sama, ovšem netušila, jak spočítat slevu 
v hodnotě jedné třetiny, což je patrné v druhém řádku jejího výpočtu. Radka totiž tuto 
třetinovou slevu počítala ze základu 1 namísto správné hodnoty 25. Radka si však 
uvědomila, že třetina z 25 se počítá s pomocí operace násobení. Tak tedy toto násobení 
realizovala. Následně získaný zlomek násobila správně počtem žáků dané třídy a 
získanou hodnotu udávala za cenu jízdného do Zálesí nebo Brodu. Experimentátor se 
jí tedy zeptal, co označuje hodnota jedné třetiny. Radka odvětila, že taková je sleva. 
Experimentátor souhlasil a řekl: „Když tedy spočítáte slevu pro jednoho a poté jí 
násobíte počtem žáků ve třídě, pak získáte co?“ Radka váhala, a tak jí experimentátor 
prozradil, že hodnota 250 je celková hodnota slevy pro třídu a zeptal se Radky, jak 
spočítá zlevněnou cenu pro celou třídu. Radka prohlásila, že se sleva musí odečíst od 
celkové ceny pro třídu. Experimentátor souhlasil a Radka spočítala zlevněnou cenu 
pro třídu do Zálesí nebo Brodu. Při výpočtu slevy z jízdného do druhé destinace si 



 

Radka už věděla rady, určila správně 10 % z 20 a pak tuto slevu odečetla od 
nezlevněné ceny jízdného pro jednotlivce. Zlevněnou cenu pro jednoho pak korektně 
násobila počtem všech žáků ve třídě. Ve fázi realizace plánu řešení Radka 
z nepozornosti (ch26) ztratila pojem o významu čísla 250. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Radka v závěru uvedla správně formulovanou 
slovní odpověď, která odpovídá na otázku zadanou v úvodním textu úlohy. 

Řešitelka Rebeka 

Úloha č. 3: 

 

Obr. C.30 

• Identifikace problému: Rebeka úlohu uchopila s porozuměním, slovní legendu 
vytvořila bez nějakých problémů či nedostatků. 

• Vytvoření plánu řešení: Rebeka zvolila strategii výpočtu nezlevněné ceny pro celou 
třídu a z ní se potom snažila získat hodnotu slevy. 

• Realizace plánu řešení: Rebeka se nejprve snažila vypočítat hodnotu slevy pro jízdné 
do Zálesí, toto škrtá, ačkoliv výpočet má v pořádku. V tento okamžik experimentátor 
nevznesl dotaz na téma důvodu tohoto přeškrtnutí. Lze se tedy jen domnívat, že 
Rebeka si nebyla úplně jistá s výpočtem zlomkem zadané slevy (neuchopení pojmu 
zlomku a počítání s ním (ch17). Nakonec ale tuto slevu a i zlevněnou cenu jízdného 
bez rady experimentátora vypočítala. Co se týká ceny jízdného do druhé destinace, pak 
je vidět, že výpočet procenty označené části celku jí nedělal problémy. Pojem slevy 
pak uchopila též bez problémů. Ještě na okraj uvedu, že u výpočtu celkové ceny 
jízdného pro třídu do Zajícova (20 · 30) se původně místo čísla 20 vyskytovalo číslo 
15, což tam Rebeka napsala z nepozornosti (ch26). Číslo 15 je uvedeno v zadání, kde 
sleva 10 % je poskytována pro skupiny s 15 a více žáky (odtud tedy ona 15). 
Zmíněnou chybu však Rebeka včas napravila. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Rebeka uvedla správnou slovní odpověď, která 
reaguje na úlohou položenou otázku. 



 

Řešitelka Nikola 

Úloha č. 3: 

 

Obr. C.31 

• Identifikace problému: Nikola si uvědomila, co má spočítat. Slovní legendu si 
nezapsala, neboť úloha takovou legendu nabízí v rámci zadání sama. 

• Vytvoření plánu řešení: Nikola zvolila strategii výpočtu celkové nezlevněné ceny 
jízdného do obou destinací a poté se z těchto hodnot chtěla dobrat k hodnotě slevy. 

• Realizace plánu řešení: V zápisu výpočtů se nejprve vyskytl jeden přeškrtnutý, kdy 
Nikola počítala z celkové ceny nezlevněného jízdného pro třídu třetinovou slevu, ale 
od 750 opět odečítala jen onu třetinu (jakoby základ byl 1 zed), ovšem základ pro 
slevu byl 750. Výpočet je škrtnutý, neboť si Nikola uvědomila, že výsledný zlomek, 
ve kterém dosahuje čitatel hodnoty přes 3600, je příliš velký pro zlevněnou cenu. Na 
podkladě této myšlenky, kterou sdělila experimentátorovi, lze ocenit, že při výpočtu 
nezapomněla Nikola přemýšlet. Je vidět, že z reálného světa má se slevou alespoň tu 
zkušenost, že ví, že zlevněná cena by měla být nižší než ta původní. Experimentátor 
musel ovšem Nikole poradit s počítáním v případě 10 % ze 600, kdy se nejprve zeptal, 
kolik je 10 % z 10. Nikola delší dobu váhala s odpovědí, a tak experimentátor dodal, 
že k výsledku dojde, když vydělí deset deseti. Nikola tedy odpověděla, že 10 % z 10 je 
jedna. Poté se experimentátor zeptal, kolik je 10 % ze 100. Nikola odpověděla, že to je 
10. „Kolik je tedy 10 % ze 600,“ zeptal se dále experimentátor. Nikola odvětila, že 60. 
Pak se experimentátor zeptal, jak tedy spočítáme zlevněnou cenu. Nikola prohlásila, že 
od šesti set odečte šedesát, což experimentátor odkýval a Nikola dospěla ke 
správnému výsledku. Experimentátor ještě upozornil Nikolu, ať si všimne, že když se 
ptal, tak vždy na výpočet určitého procenta z nějakého celku. Experimentátor dodal, že 
je nutné tento celek při výpočtu psát ihned za ona procenta, tj. 600 – 0,1 · 600 a nikoli 
600 – 10 %. Toto už Nikola v zápisu výpočtu neopravila. Poradit však bylo třeba 
i u výpočtu třetiny ze 750. Z tohoto je patrné, že Nikola neuchopila pojem procenta 
a zlomku a počítání s nimi (ch17). 

• Ověřování a interpretace výsledku: Nikola uvedla slovní odpověď na danou otázku 
až po několika nápovědách od experimentátora. 



 

Řešitel Jan 2 

Úloha č. 3: 

 

Obr. C.32 

• Identifikace problému: Jan uchopil tuto úlohu s porozuměním, což je vidět 
z jeho výpočtů. Zápis si žádný nevytvořil, neboť ho má uveden již v zadání úlohy. 

• Vytvoření plánu řešení: Jan si zvolil tu strategii, kdy z celkové ceny jízdného pro 
celou třídu do obou destinací odečte slevu a dostane tak zlevněnou cenu. 

• Realizace plánu řešení: Jan použil velmi úsporného zápisu, v němž se dopustil  
neuchopení operace krácení (ch19), když krátil číslo tři a číslo 750, i když je mezi 
nimi operace odečítání. Jan totiž věděl, že onu třetinu počítá ze základu 750, ale do 

zápisu napsal vlastně úplnou hloupost v podobě 750 - 
3
1

 = 250. Experimentátor ho 

bohužel na toto neupozornil. Jinak Jan počítá správně. Výše uvedená rovnost ovšem 
není rovností (ch18). 

• Ověřování a interpretace výsledku: Jan zapsal slovní odpověď na zadanou otázku. 

Řešitel Michal 

Úloha č. 3 

 

Obr. C.33 



 

• Identifikace problému: Michal si nezapsal žádný zápis a z výpočtů, které jsou čitelné 
je patrné, že věděl, co je třeba počítat. 

• Vytvoření plánu řešení: Michal tušil, že musí vypočítat hodnotu slevy z plného 
jízdného, aby ji pak od něho odečetl a získal zlevněnou cenu jízdného. 

• Realizace plánu řešení: Michal při správně zvolené strategii udělal chybu. Jde 
o chybu neuchopení pojmu zlomku a počítání s ním (ch17), kdy při výpočtu třetiny 

z 25 Michal použil nesprávnou operaci dělení (25 : 
3
1

). Výsledná hodnota 75 mu 

z důvodu absence kontroly svých výsledků se zadáním nepřipadala jako nesprávná. 
Nelze totiž tuto chybu svádět na to, že by Michal zapomněl, že počítá hodnotu slevené 
ceny, neboť v následném výpočtu hodnotu 75 zedů odečetl (tj. věděl, že sleva 
znamená snížení ceny). Výpočet 500 -75 naznačuje, že z nepozornosti (ch26) si 
Michal za plnou cenu jízdného dal limit ceny pro danou třídu. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Na tuto fázi Michalovi nezbyl čas. 

Řešitel David 

Úloha č. 3: 

 

Obr. C.34 

• Identifikace problému: David uchopil úlohu s porozuměním. Vytvořil si docela 
podrobnou slovní legendu, ve které správně zaznamenal fakt, že 500 zedů je limitem 
pro cenu jízdného pro celou třídu. 

• Vytvoření plánu řešení: David pochopil, že je třeba vypočítat slevu pro jednotlivce a 
poté ji vynásobit počtem žáků a získanou hodnotu odečíst od plné ceny jízdného pro 
třídu. 

• Realizace plánu řešení: David strávil dost času nad počítáním slev, problémem bylo, 
že z nepozornosti (ch26) (tak to řekl sám experimentátorovi, když ten ho koncem 
hodiny na danou skutečnost upozornil) počítal slevu ze základu 30, což není cena 
jízdného, ale počet žáků ve třídě. Nutno dodat, že 10 % ze 30 vypočítal David správně, 
chyby numerické (ch32) se dopustil u výpočtu, kdy byla sleva zadána zlomkem. 
Získané hodnoty slev odečetl správně od cen jízdného pro jednotlivce a násobil tento 



 

rozdíl počtem žáků ve třídě, aby získal celkové zlevněné jízdné. Postup tedy zvolil 
správný. Pochopil i význam slova sleva, jen se chybou z nepozornosti připravil 
o správně vyřešený příklad. Když ho totiž na zmíněné chyby upozornil 
experimentátor, tak už jen správně vypočetl zlevněné jízdné do Zajícova či Medvědína 
a v případě počítání třetinové slevy z 25 opět udělal numerickou chybu. Více nestihl. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Na tuto fázi nezbyl čas. 

Řešitel Jakub 

Úloha č. 3 

 

Obr. C.35 

• Identifikace problému: Jakub uchopil úlohu s porozuměním. Slovní legendu si 
nezapsal, neboť ji poskytuje v přehledné podobě zadání úlohy. 

• Vytvoření plánu řešení: Jakub si úlohu rozdělil na dvě podúlohy, v nichž použil 
analogickou strategii výpočtu. Tato sestává z výpočtu nezlevněného jízdného pro 
celou třídu a následně z výpočtu hodnoty slevy pro celou třídu. Tuto hodnotu pak 
Jakub odečetl od nezlevněného jízdného a získal tak zlevněné jízdné. Pojem slevy tedy 
uchopil s porozuměním. 

• Realizace plánu řešení: Jakub nejprve spočítal hodnotu nezlevněného jízdného do 
Zálesí pro celou třídu. Cenu 25 zedů násobil správně počtem žáků třídy. Následující 
výpočet obsahuje chybu. Při výpočtu třetiny z 750 zedů použil Jakub chybné operace 
dělení (ch22), namísto aby násobil. Výsledek 250 zedů je však správný, tj. u Jakuba 
chyba spočívala ve znalostní struktuře (ch17) (Jakub nemá správně uloženo, že 
dělení zlomkem znamená násobení převrácenou hodnotou). Zlevněnou cenu jízdného 
pro celou třídu pak Jakub získal korektně zvolenou operací odečítání hodnoty slevy od 
nezlevněného jízdného. Analogicky a tentokrát již bez chyby Jakub vypočítal zlevněné 
jízdné do druhé destinace. Jakubovi by bylo možné ještě vytknout nesprávné 



 

používání rovnítka, viz. 600 : 100 = 6 · 10 = 60 (ch18). Takový zápis není pravdivý 
a spojuje dvě operace do jedné. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Jakub uvedl slovní odpověď na zadanou otázku. 
Ověřením mu bylo souhlasné pokývání experimentátora, který takto reagoval po 
zhlédnutí jeho řešení. 

Řešitelka Leontýna 

Úloha č. 3: 

 

Obr. C.36 

• Identifikace problému: Leontýna uchopila úlohu s porozuměním, což lze odečíst 
z výpočtů v úloze. 

• Vytvoření plánu řešení: Leontýna použila dvě analogické strategie pro výpočet 
zlevněného jízdného pro celou třídu. Nejprve vypočetla celkové nezlevněné jízdné, 
z něho spočítala slevu a poté zjistila hodnotu zlevněného jízdného. 

• Realizace plánu řešení: Leontýna uvedla cenu nezlevněného jízdného bez jakéhokoli 
výpočtu, což je zvláštní. Poté použila správně zvolenou operaci dělení 750 : 3, kde 
podíl dává hodnotu slevy z jízdného do Zálesí. Tuto slevu pak správně odečetla od 
nezlevněného jízdného. V případě výpočtu jízdného do druhé destinace si Leontýna 
nemohla vybavit, jak spočítat 10 % ze 600. Experimentátor si toho všiml a zeptal se: 
„Kolik je 10 % z 10?“ Leontýna nevěděla, tak experimentátor dodal, že k výsledku lze 
dospět, když vydělíme deset deseti. Leontýna tedy řekla: „Takže 10 % z 10 je jedna.“ 
S tím experimentátor souhlasil a zeptal se: „Kolik tedy bude 10 % z 600.“ Leontýna 
chvíli přemýšlela a řekla, že to bude 60. Následně trošku nešikovně zapsala:  
 600 – 10 % = 540 (ch18). Nicméně už si věděla rady. V předchozí situaci se 
u Leontýny projevilo neuchopení pojmu procenta a počítání s nimi (ch17).  

• Ověřování a interpretace výsledku: Leontýna uvedla slovní odpověď ke každé 
destinaci zvlášť. 



 

Řešitel Jan 3 

Úloha č. 3: 

 

Obr. C.37 

• Identifikace problému: Jan si zapsal stručnou slovní legendu a dle výpočtů lze říci, 
že uchopil úlohu s porozuměním. 

• Vytvoření plánu řešení: Janova strategie spočívala ve výpočtu slevy pro jednotlivce a 
poté v násobení této slevy počtem žáků. Jan si však neuvědomil, že takto spočítá 
celkovou slevu pro celou třídu, neboť když k němu přišel experimentátor, aby 
zkontroloval celé jeho řešení a zeptal se ho, do kterého města mohou žáci jet, Jan 
odpověděl, že do Zálesí, protože to by je stálo 250 zedů. Experimentátor se v reakci na 
tuto odpověď zeptal, co v úloze označuje jedna třetina. Jan řekl, že jde o slevu 
z jízdného. Experimentátor se tedy zeptal, proč Jan násobil cenu jízdného jednou 
třetinou. Jan odvětil, že takto spočítá slevu pro jednoho. Experimentátor souhlasil 
a dodal, že když slevu pro jednoho vynásobíme počtem žáků třídy, tak získáme…, Jan  
odpověděl, že získáme celkovou slevu pro třídu. Experimentátor souhlasně pokývl 
hlavou. Bohužel Jan už neměl do zvonění dost času na korekci svého postupu. K výše 
uvedenému lze říci, že Jan se dopustil chyby z nepozornosti (ch26). 

• Realizace plánu řešení: Jan se dopustil jedné chyby ještě dříve než došlo k té, která 
byla popsána v předchozím odstavci. Při výpočtu slevy z jízdného pro jednotlivce do 
Zálesí či Brodu získal správnou hodnotu 8, 333. Tuto hodnotu předčasně zaokrouhlil 
(ch9) a při násobení této hodnoty počtem žáků mu celková sleva vyšla o jeden zed 
menší než je 250 zedů. Experimentátor na to Jana upozornil ještě předtím, než mu 
vysvětlil, že hodnota 250 odpovídá celkové slevě pro třídu a nikoli zlevněné ceně. Jan 
si tedy vedle správně provedeného násobení pod sebou uvedl separátně hodnotu 250, 
kterou podtrhl. Při výpočtu slevy do druhé destinace se pak dopustil chyby 
z nesprávně dosazených údajů do vhodně zvolené operace (ch25), když za 10 %  
z 20 označil 0,2 a poté za zlevněnou cenu pro jednotlivce považoval hodnotu 19,8 
(neuvědomil si, že základem pro slevu je cena 20 zedů a ne 2 zedy). Na tuto chybu byl 



 

Jan také upozorněn experimentátorem a opravil ji velmi rychle. Jak již bylo řečeno, na 
dokončení úlohy s opravenými výpočty neměl Jan dost času. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Jan uvedl správnou slovní odpověď ovšem až 
po korekcích od experimentátora. 

Řešitel Tomáš 

Úloha č. 3: 

 

Obr. C.38 

• Identifikace problému: Tomáš uchopil úlohu s porozuměním 

• Vytvoření plánu řešení: Tomášova strategie jde od výpočtu celkového nezlevněného 
jízdného, přes výpočet celkové slevy pro třídu až k výpočtu zlevněné ceny pro daný 
třicetičlenný kolektiv. 

• Realizace plánu řešení: Tomáš nejprve správně vynásobil cenu jízdného pro 
jednotlivce počtem žáků třídy. Následně vypočítal třetinovou resp. 10% slevu 
z nezlevněné ceny jízdného. Z výpočtů je vidět, že Tomáš s procenty  zacházet umí, 
jen se dopouští drobné chyby v zápisu, když to na první pohled vypadá, že odečítá 
třetinu od sedmi set padesáti, přitom ale ví, že onu třetinu počítá z ceny nezlevněného 
jízdného . 

• Ověřování a interpretace výsledku: Tomáš zapsal slovní odpověď na zadanou 
otázku. 

Řešitelka Michaela 

Úloha č. 3: 

 

Obr. C.39 

• Identifikace problému: Michaela uchopila úlohu s porozuměním 



 

• Vytvoření plánu řešení: Michaela věděla, že musí dojít ke zlevněné ceně jízdného do 
obou destinací. Zvolila tedy strategii výpočtu nezlevněného jízdného a z něho poté 
chtěla vypočítat slevu. 

• Realizace plánu řešení: Michaela vypočítala pro obě destinace správnou hodnotu 
nezlevněného jízdného. Následně spočítala korektně výši třetinové slevy 
z nezlevněného jízdného do Zálesí a tu správně odečetla od plného jízdného. 
V případě slevy do druhé destinace si ovšem opět přivolala experimentátora s tím, že 
neví, jak spočítat 10 % ze 600. Experimentátor tedy opět použil sérii návodných 
otázek: „Kolik je 10 % z 10, kolik 10 % ze 100 a kolik 10 % ze 600?“ Michaela 
váhavě odpověděla na první dotaz, že asi 1. Experimentátor souhlasil a následně 
dovedl Michaelu ke správné hodnotě slevy z jízdného do Zajícova. S tímto údajem už 
Michaela provedla správný výpočet, když ho odečetla od nezlevněného jízdného 
a došla k výsledku. U Michaely se tedy objevila chyba neuchopení pojmu procenta 
a počítání s nimi (ch17).  

• Ověřování a interpretace výsledku: Michaela zapsala slovní odpověď na zadanou 
otázku. 

Řešitel Václav 

Úloha č. 3: 

 

 

 

Obr. C.40 



 

• Identifikace problému: Václav si zapsal slovní legendu, v níž se nevyskytuje žádná 
chyba. Úlohu tedy uchopil s porozuměním. 

• Vytvoření plánu řešení: Václav věděl, že musí vypočítat výši zlevněného jízdného a 
měl v patrnosti i limit 500 zedů. Jeho strategie byla založena na výpočtu slevy 
z jízdného pro jednotlivce, kterou pak vynásobil počtem žáků ve třídě a odečetl od 
výše nezlevněného jízdného pro celou třídu. 

• Realizace plánu řešení: Václavovi, ačkoli si vytvořil správnou slovní legendu, kde 
uvádí údaj o 30 žácích ve třídě, utanula na mysli pouze dvojice Katka a Michal, jejichž 
jména figurují v zadání hned v úvodu, a tak do doby příchodu experimentátora nejprve 
počítal s nezlevněným jízdným pro tyto dva žáky a myslel si, že mají v plánu jet do 
všech čtyřech měst zvlášť, proto jeho první odpověď zmiňuje, že Katka a Michal 
mohou cestovat do všech čtyř měst a stálo by je to 180 zedů. Zde tedy Václav 
v souladu s podmínkami zadání nezapočítal žádnou slevu, protože dva žáci na ní 
nemají nárok, ale on zcela zapomněl na údaj o 30 žácích. Experimentátor na dotaz, jak 
na toto přišel, dostal odpověď, že v první větě stojí, že Katka a Michal plánují výlet. 
Experimentátor ovšem dodal, že ten výlet plánují pro celou třídu, tj. všichni žáci 
pojedou na výlet a Katka a Michal jsou dvěma z těch třiceti žáků. Václav si přečetl 
celé zadání a s experimentátorem vyslovil souhlas. Chybu Václava by v tomto případě 
šlo označit za chybu z nepozorné četby zadání (ch26). Václav po této korekci již 
počítal rozumněji, ovšem opět se při výpočtu slevy do Zajícova podíval na nesprávné 
místo a z místa, kde je v zadání uvedena cena 20 zedů si vzal i údaj o 15 žácích a bral 
to tak, že ve třídě je 15 žáků (ch26). Na tuto chybu jej s jistým zpožděním upozornil 
experimentátor a zdůraznil, že ve třídě je opravdu 30 žáků a údaje, které jsou uvedeny 
v zadání pro jednotlivé slevy se týkají počtu žáků, pro který už je možné slevu 
nárokovat. Václav, protože již nad úlohou strávil drahně času, tedy stihl do zvonění 
vypočítat pouze hodnotu slevy pro celou třídu pro případ cesty do Zálesí a i tady 
udělal chybu v předčasném zaokrouhlení mezivýsledku (ch9), když správně 
získanou slevu pro jednoho 8,3333… zaokrouhlil na 8,3 a správně toto číslo násobil 
třiceti. Experimentátor ho včas upozornil, že zaokrouhlovat v tento moment nemůže, 
víc už toho Václav nestihl. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Václav při zvonění uvedl správnou slovní 
odpověď, ovšem opět v ní hovoří o Katce a Michalovi. 

Řešitel Petr 

Úloha č. 3: 

 

Obr. C.41 



 

• Identifikace problému: Petr uchopil úlohu s částečným porozuměním. Při pohledu na 
slovní legendy, které si nejprve vytvořil pro obě destinace zvlášť, je vidět, že 
nezlevněné jízdné pro jednoho žáka stojí 50 resp. 40 zedů. Experimentátor si tohoto 
faktu všiml a zeptal se, kde se tyto hodnoty vzaly. Petr odpověděl, že jízdenka stojí 25 
resp. 20 zedů, ale žáci se také musí dostat zpátky. Experimentátor tedy Petrovi vyložil 
význam slova zpáteční jízdenka a napravil tak tento nedostatek zkušeností 
z reálného světa (ch6).  

• Vytvoření plánu řešení: Petr si po předchozím vysvětlení pojmu zpáteční jízdenka 
vytvořil správný plán výpočtu nezlevněného jízdného pro celou třídu, z něhož si pak 
vypočítal slevu a odečetl jí od plné ceny jízdného. 

• Realizace plánu řešení: Petr v hlavě vynásobil cenu jízdného pro jednoho žáka 
počtem žáků celé třídy a poté si také v hlavě spočítal třetinu ze 750 resp. 10 % z 600. 
Experimentátorovi řekl, že je to přeci jednoduché, a tak se nezdržoval příliš dlouhým 
zápisem. Všechny početní operace provedl Petr korektně. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Petr zformuloval slovní odpověď  na zadanou 
otázku. 

Řešitelka Gabriela 

Úloha č. 3: 

 

 

Obr. C.42 



 

• Identifikace problému: Gabriela uchopila úlohu s porozuměním. Zapsala si slovní 
legendu, ve které uvádí správně všechny údaje včetně limitu pro cenu jízdného pro 
celou třídu. 

• Vytvoření plánu řešení: Gabriela si zvolila správnou strategii výpočtu, která 
spočívala ve zjištění nezlevněné ceny jízdného pro celou třídu a z něho poté chtěla 
určovat výši slevy. 

• Realizace plánu řešení: Gabriela nejprve zjistila cenu nezlevněného jízdného pro 
celou třídu. Násobila pod sebou cenu 25 zedů počtem 30 žáků. Dopustila se ale 
numerické chyby ve správně zvolené operaci. Vyšlo jí totiž číslo 775, ze kterého se 
snažila zjistit jednu třetinu. Tuto nesprávně interpretovala jako 30 %, což lze označit 
za chybu v neuchopení pojmu procenta a zlomku a počítání s nimi (ch17). 
Gabriela po výpočtu 30 % ze 775 přešla na výpočet nezlevněného jízdného do 
Zajícova. V tento moment se experimentátora zeptala: „Když slevu dostane 15 žáků a 
ve třídě jich je 30, lze požadovat slevu 20 % namísto 10 %?“ Experimentátor Gabrielu 
upozornil, že v zadání je uvedeno, že sleva 10 % platí pro 15 a více žáků. Gabriela 
pokývala hlavou a počítala dále s 10 %. Výpočet 10 % z 600 na rozdíl od výpočtů 
jednotlivých cen u předchozí destinace provedla správně a zjistila tak správnou 
hodnotu slevy z jízdného do Zajícova. V tento moment experimentátor zpozoroval  
výše uvedenou numerickou chybu u násobení pod sebou a upozornil Gabrielu, že ten 
součin vychází trochu jinak. Gabriela tedy vše škrtla a spočítala znovu cenu 
nezlevněného jízdného do Zálesí. Experimentátor jí ovšem musel poradit, že 
třetinovou slevu zjistí tak, že nezlevněné jízdné rozdělí na tři stejné části a jednou 
z nich je ona sleva. Zdá se tedy, že Gabriela má problémy s uchopením zlomků 
(ch17). Po předchozí nápovědě Gabriela korektně vydělila 750 třemi. Dopustila se 
však numerické chyby při dělení (ch32) a výsledný podíl jí vyšel 150 zedů. 
Experimentátor jí tedy opět upozornil na chybu, kterou Gabriela korigovala a dospěla 
k výsledku. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Gabriela zformulovala správnou slovní 
odpověď na zadanou otázku. 

Řešitelka Tereza 3 

Úloha č. 3: 

 

Obr. C.43 

• Identifikace problému: Tereza uchopila úlohu s porozuměním. Zapsala si slovní 
legendy, ve kterých zmiňuje všechny podstatné údaje, jen u údajů o slevě nezmiňuje, 
že ji lze nárokovat u skupin s 15 a více resp. 25 a více žáky. Tereza uvádí ona čísla 



 

jako by šlo pouze o hodnoty 15 a 25. Z následujících výpočtů je patrno, že si ale 
uvědomuje, že jde o celou množinu hodnot. 

• Vytvoření plánu řešení: Tereza si zvolila strategii spočívající ve zjištění výše 
nezlevněného jízdného do obou destinací. Z těchto hodnot pak chtěla počítat výši 
slevy a tu odečíst od ceny nezlevněného jízdného pro 30 žáků. 

• Realizace plánu řešení: Tereza postupovala správně v případě výpočtu zlevněné ceny 
jízdného do Zajícova. Korektně násobila pod sebou hodnotu 20 zedů počtem 30 žáků a 
správně určila hodnotu 10 % z 600. Tu poté správně odečetla od 600. V případě jízdy 
do Zálesí však udělala numerickou chybu v násobení pod sebou (ch34). Následně 
měla Tereza problém, jak určit slevu zadanou zlomkem. Ve výpočtu si neuvědomila, 
co je základem pro tu slevu a od chybné hodnoty 210 odečetla jednu třetinu (jako by 
základem byla 1 namísto 210). Došlo tedy k chybě z neuchopení pojmu procenta a 
zlomku a počítání s nimi (ch17). Experimentátor Tereze těsně před zvoněním 
explicitně řekl, že při zjištění třetinové hodnoty je třeba dělit třemi. Tereza však 
počítala s chybným údajem o nezlevněném jízdném, takže ačkoli je patrné, že pojem 
slevy chápe, nedospěla ke konečnému výsledku.  

• Ověřování a interpretace výsledku: Tereza se k této fázi nedostala. 

Řešitelka Kateřina 

Úloha č. 3: 

 

Obr. C.44 

• Identifikace problému: Kateřina uchopila úlohu s porozuměním. Zapsala si 
přehlednou a podrobnou slovní legendu. 

• Vytvoření plánu řešení: Kateřina zvolila aritmetickou strategii. Nejprve chtěla 
vypočítat výši nezlevněného jízdného, z toho určila výši slevy a tu odečetla od 
nezlevněného jízdného. 

• Realizace plánu řešení: Kateřina se v této fázi dopustila numerické chyby 
v násobení pod sebou (ch34), když 25 zedů násobila počtem 30 žáků a za výsledek 
označila hodnotu 650. Na tuto chybu jí experimentátor upozornil a poté už Kateřina 
vše řešila s bravurou, tedy až na výpočet třetiny z 750. Zajímavé bylo, že si vedle 



 

výpočtu naznačila izolovaný model třetiny, z něhož je patrné, že chápala, co počítá, 
ale nevěděla, pomocí jaké operace tuto třetinu vypočítat. Experimentátor jí řekl: „Vy 
víte, že máte celek rozdělit na tři část,i a v této větě už je řečeno jakou operaci použít.“ 
Kateřina pak už neváhala a zjistila hodnotu slevy i zlevněného jízdného. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Kateřina zformulovala slovní odpověď, která 
správně reaguje na zadanou otázku. 

Řešitelka Lucie 2 

Úloha č. 3: 

 

Obr. C.45 

• Identifikace problému: Lucie uchopila úlohu s porozuměním. Zapsala si slovní 
legendu, ve které chybí pouze údaj o tom, kdy lze uplatnit skupinovou slevu pro žáky. 

• Vytvoření plánu řešení: Lucie zvolila aritmetickou strategii, kdy nejprve spočítala 
nezlevněnou cenu jízdného do obou destinací a z těchto hodnot pak počítala hodnotu 
slevy, kterou odečítala od nezlevněné ceny jízdného. 

• Realizace plánu řešení: Lucie násobila bez problémů cenu pro jednoho žáka počtem 
žáků třídy. Jediné numerické chyby (ch32) se Lucie dopustila při výpočtu třetinové 
slevy ze 750, kterou označila hodnotou 150. Po upozornění od experimentátora tuto 
chybu opravila. V případě druhé destinace byly její výpočty bezchybné. 

• Ověřování a interpretace výsledku: Lucie zformulovala slovní odpověď na zadanou 
otázku. 

 
 


