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Příloha	1:	Rozhovor	s	učitelem	AC	13.	2.	a	následný	rozhovor	28.	3.

1 Učitel AC

2 Učitel: Praxi mám 26 let. Nicméně matematiku učím tady od té doby, co jsem nastoupil, 

od 1996. A 2 roky jsem ji předtím učil na učňovce. Což je zhruba 17 let.

3 …

4 T: Rovnice.

5 U: Tam problém není, pokud jim dovolíme přehazovat a měnit znaménka. Takové to 

zažité přičítat stejný výraz nebo odčítat stejný výraz k oběma stranám.

6 T: To jim nejde?

7 U: Jde to, ale děti mají raději a zvládají to, když se to učí: přehodím zleva napravo a 

změním znaménko.

8 T: To jim jde snáz, než když si to přičtou k oběma stranám?

9 U: Já se domnívám, že ano.

10 T: Když tady v učebnici máme, že přičítám a dělím celou rovnici (za lomítko si píšu +, :,

…), tak to je problém?

11 U: Ne, v tom problém není. To bych řekl, že rovnice zase zvládají, to problém není. Ale že 

mají raději ten postup, který někdo i nerad vidí. Např. když to mají rodiče i prarodiče 

nějak zažitý a když je to tak naučí, no tak co dělat. Musí to dokázat vysvětlit proč, ale mají 

to raději.

12 T: Když rovnice začínáte, tak jim ukážete ….

13 U: Když to začínám učit, tak přidáváme a ubíráme na obou stranách jako na vahách.

14 T: Používáte ještě jiný model než model vah?

15 U: Abych se přiznal, tak si teď nevzpomínám, ale na těch vahách, miskách to hezky vidí. 

Já úmyslně o tomto způsobu přehazovat, přihazovat z leva vpravo a obráceně nikdy 

nehovořím, a pak když s tím někdo přijde, tak si to ukážeme, vysvětlíme anebo jim to 

ukážu až třeba na závěr. Oni se s tím můžou setkat, tak aby si s tím věděli poradit.

16 T: Tedy to děláte stejným stylem, jak to je tady v učebnici a když s tím někdo přijde, tak to 

vysvětlíte.

17 U: I když s tím nikdo nepřijde, tak jim to ukážu až na závěr, že existuje i tento způsob, 

který někdo používá. Ono s tím většinou někdo přijde. „Proč se to pane učiteli, neučíme 

takhle?“ (smích)

18 ...

19 Následný rozhovor
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20 T: Dalším tématem byly rovnice. My jsme mluvili o modelu vah. Já bych se Vás ráda 

zeptala, jak konkrétně ho používáte. Když zavádíte rovnice a máte nějakou první hodinu, 

tak jakým způsobem s tím pracujete.

21 U: Na těch vahách.

22 T: Jak?

23 U: Aby si to představili, aby to bylo vyrovnané (ukazuje rukama polohu misek jako na 

rovnoramenných vahách)

24 T: Představí si to? Nebo tam máme ty váhy jako model v hodině?

25 U: Ne, ty váhy jako nemám přímo v hodině. Ale spíše se maluje.

26 T: Jenom na tabuli?

27 U: Dneska už máme IT, tak tam se taky už něco využije.

28 T: Jaký mají výstup děti v sešitě?

29 U: Jako v sešitě?

30 T: Ano.

31 U: Tak to se dělá většinou na úplně ex-jednoduchých příkladech.

32 T: Oni si to také malují, nebo se jenom dívají na tu tabuli?

33 U: Oni si můžou do sešitu, je-li to k tématu, tak si můžou malovat cokoliv.

34 T: Když jsme konkrétně u rovnic u modelu vah

35 U: Jako samotné váhy? To ne, to po nich nechci.

36 T: Takže to máte jenom na té tabuli?

37 U: ano, nebo jim to promítneme. Dneska už je těch programů hodně.

38 T: Tedy, potom jedete na nějaké lehké příklady?

39 U: Ono se to nedělá hned na číslicích, ale dělá se to na předmětech, ne jenom na číslech.

40 T: Když jim to ukazujete na IT…

41 U: Já jsem to s těma malejma ještě nedělal na IT.

42 T: …Ale když jste to dělal v 8.r. před dvěma lety, ale jakým způsobem jste to dělal? Mě 

rovnice zajímají, proto se na ně tolik ptám.

43 U: Teď Ti přesně neřeknu odkaz, ale bylo to sebrané z internetu? Promítnuté.

44 T: Nějaký applet?

45 U: Ne, to bylo… možná bych to našel doma… měla to nějaká pedagogická fakulta, ale 

vaše hradecká to nebyla

46 T: a pražská?

47 U: ne to taky ne… nejsem si jistý, ale možná ty byly Budějovice, ale to si skutečně nejsem 

jistý. Tam měli klasický kupecký váhy, jak tam něco naskakuje, něco odskakuje. To bylo 

moc pěkné.

48 T: Jakou činnost dělaly děti?
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49 U: Měli jsme tam takové kostičky, co mám támhle na okně (klasické cca 6x6x6cm).

50 T: To měli na lavici? Jak s tím pracovali?

51 U: Oni si něco postavili. Jeden postavil a druhý posoudil, jestli je to ze stejného počtu 

kostek.

52 T: Výborně, to jsou důležité informace. Vy si myslíte, že by mě toto nezajímalo, ale právě 

toto je pro mě důležité.

53 U: Jo? (smích) No, člověk zkoušel různé věci, něco se osvědčilo, něco se neosvědčilo, tak 

od toho odejde a musí zkusit něco jiného.

54 T: Napadá vás ještě něco k rovnicím, co se Vám osvědčilo?

55 U: Víš co, to si člověk hned všechno nevybaví. Co jsme měli ještě k rovnicím? …Vždycky 

to se pobavím, ale v dobrým, když žák přijde s něčím, co ho naučil dědeček nebo babička -

oni (prarodiče) většinou mají děti odpoledne na starosti. Já to nezavrhuju, ale z pohledu 

ostatních dětí to je něco archaického, že ho to naučil dědeček nebo babička. Mě toto baví. 

My se k tomu vrátíme a mnohokrát tyto archaické věci mají význam v našem počítání.

56 T: Máte na mysli nějaký konkrétní příklad?

57 U: Např. u rovnic. Metodika nám říká: přičítat, odčítat, závorky, za lomenou čárou atd. 

Tady přišel kluk s tím, proč to nemůže přehazovat (myslí tím převod př. čísla z jedné 

strany rovnice na druhou se změnou znaménka). Já jim to vždycky taky ukážu, ale až na 

závěr, když se s tím někde setkají, tak aby je to nepřekvapilo. Předběhl mě, řekl jsem: my 

bychom se k tomu dostali, ale když už jsi s tím přišel, tak si to řekneme.

58 T: Když se potom dostanete v rovnicích k těžším úpravám rovnic, tak poznáte na dětech, 

že to chápou?

59 U: Při prvním výkladu?

60 T: Potom i postupně.

61 U: Potom i ano, když to vidím v sešitech a v DÚ, tak to se potom pozná, ale když bych 

vyložil látku, tak samozřejmě na většině to jde poznat, ale abych to poznal na všech 

dětech, to určitě ne hned.

62 T: Když už dojde k tomu, že to chápe čím dál více žáků, tak jak se projevují?

63 U: U mě vědí, že mohou říkat k tématu. Nebo když vidím, že se někdo delší dobu nehlásí, 

tak ho vyzvu. Na základě zpětné vazby. V ten moment. Nevím, jak jinak bych si to ověřil. 

Potom déle už ano, ale v ten moment jedině zpětnou okamžitou vazbou.

64 …

65 T: Kdybychom teď měli vyjmenovat nějaké základní znalosti, tak jaké by to podle Vás 

byly?
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66 U: Obávám se, že na něco zapomenu. Samozřejmě, že základní početní operace. Potom 

jsem bohužel, ale nevím, jestli bohužel, jsem přesvědčen, že v matematice, ale i v jiných 

předmětech, že něco než drilem naučit… že se něco musí naučit drilem, např. násobilku, 

vyjmenovaná slova apod. Takové jak někdo šmahem zavrhuje to, že se to dítě nějak naučí. 

Např. teď mám v 6. r. prvočísla a chci, aby je do 30 dokázali vyjmenovat. Oni si je zafixují 

a potom když vidí to číslo rozložené na součin, tak si okamžitě v duchu promítne 

naučenou řadu a řekne si: dobrý mám to, a může od toho jít. Nemusí dobu přemýšlet nad 

číslem, jestli se ještě dá rozložit nebo ne. Já bych to všechno taky hned nezavrhoval.

67 U: Potom to jsou takové rovnice, zlomky, procenta, jednoduché lomené výrazy, úpravy 

výrazů, jednoduché slovní úlohy, určitě jsem na něco zapomněl. Z 9. r.? Tu bych zase 

trochu více přitáhl, tak aby ta změna z přechodu na SŠ nebyla tak veliká, ale do 8. r. bych 

to nechal volnější. Někdy se mi zdá, že se na ty děti toho valí moc. Třeba se u něčeho ani 

nemůžeme zastavit, člověk kouká do plánu, co ho čeká. Potom se to nastavuje doučováním 

apod.
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Příloha	2: Rozhovor	s	učitelem	BD	13.	2.	a	následný	rozhovor	28.	

3.

1 Učitel BD

2 Tazatelka: Jak dlouho už učíš matematiku?

3 Učitel: Asi 9 – 10 let. Bude to 9 let.

4 T: Prosím, mohl bys zhodnotit matematickou úroveň dětí a kurikulum (plány, učivo) 

tehdy, když jsi nastupoval, a teď?

5 U: Úroveň byla vyšší, už za 9 let to vidím, že byla vyšší. Dnes se prakticky dostanou 

všude, když člověk vidí přijímačky. Není na ně tlak. Jinak jedeme podle stejných knížek, 

prakticky se nároky nezměnily, nebo osnovy. Plány máme udělané podle těchto knížek, 

jinak do těch knížek většinou ještě něco kopíruju.

6 U: Rovnice taky dělám jinak. V knížkách jsem to neviděl. Např. /–18x = 36/, tak jim 

řeknu /36 : (–18)/. Je to jedna z možností, které jim ukazují. Ať si to klidně napíšou a 

potom teprve krátí, protože mě docházelo k tomu, že mi to přehazovali. (ŘÍKÁM:) Když 

to dělíš, tak si napiš lomeno a potom dál pracuj se zlomkem. Zaokrouhlování celkem jde. 

Násobení. Dělení je horší.

7 U: Jednociferným číslem to jde, ale když přijde dvojciferné,… Proto je člověk učí krátit. 

Např. mám vysoké číslo Nejprve jim říkám, aby si to zkrátili. Potom vydělí až to 

poslední.

8 …

9 U:Rovnice. Vcelku dobré, i když bývalo to lepší.

10 T: Jak rovnice zavádíte?

11 U: Váhy. Dřív jsem je používal. Teď první co udělám, zavedu, že nalevo bude neznámá, 

nalevo si naházím všechny neznámé, napravo čísla. Říkám, že dělají doma v pokoji 

pořádek. Přecházíš přes rovná se (rovnítko), tak měníš znaménko. Ty váhy jsem jim taky 

snad řekl, ale hlavní je, že děláš doma pořádek – neznámá nalevo, číslo napravo, 

přecházím přes rovnítko, měním znaménko.

12 U: Stejně, rychlejší si počítají, slabší mi chodí k tabuli, tak to mám zařízené. Proč by mi 

tam chodil rychlejší, ten ať počítá sám. Spíš ať tam jde slabší a z nich to člověk páčí a 

tahá.

13 T: Používáš i tento zápis, že si za lomítku píší to, co převádí?

14 U: Říkám: „Pokud Ti to pomůže, tak si to piš, ale jinak si s tím neotravuj život.“ Když 

jim to ukazuju, tak to tam třeba napíšu. Dál jim říkám, proč bys to tam psal, když to 

umíš, víš, o co se jedná, tak proč to tam psát. Zezačátku to ano, aby to viděli.
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15 Tento postup je u těch jednodušších rovnic. U těch složitějších nejprve odstraníš zlomky, 

pak závorky, potom se teprve dostaneš do stavu, který jsme si říkali. Potom jsou i 

problémy, tady jich je jen pár jednoduchých, ale objeví se, absolutní hodnota a 

kvadratický člen. Tam mi zapomínají číslo opačné, druhý kořen. Napíší např. 4, ale už 

zapomenou na –4. To moc nepíší. U zkoušky nepíšu do závorky výsledek (pro který se 

zkouška dělá) a ani nepíšu L=P. Jednoduchost, podle mě to je zbytečné. Vidíš to? Proč to 

tam budeš psát. Jednoduchost.

16 T: Chápou, že když mi L a P vyjdou stejně, že výsledek, který mi vyšel je kořenem 

rovnice?

17 U: Ano, to chápou. Vždycky si to i řekneme.

18 U: Rovnice a slovní úlohy. To mám také stažené. Jsou tu zbytečně složité příklady. 

Podívej, nezdá se Ti ten první příklad zbytečně složitý/těžký? Přijde mi, že ano. Zdá se 

mi, že je tu skákání z jednoho do druhého. Hned pohybovka, na práci,… Mám jich tam 

např. 10 k jednomu. Dělám to jedině přes tabulky, jinak jim to ani neukazuju. Plnění 

bazénu – to dělám taky přes tabulku, ne jak je to tady, to se mně vůbec nelíbí. Všechno 

tabulkami. Potom směsi také přes tabulku (i malují drobné obrázky), mícháš toto a toto a 

potom máš to, co Ti vznikne. Myslím, že to je jednoduché a přehledné, tady (v učebnici) 

se mi to nelíbí.

19 Následný rozhovor

20 T: Ty jsi říkal, že jsi dříve pro rovnice používal model vah, ale dnes už …

21 U: Dneska už to jenom přesouvám. Ty váhy jsou dobrý akorát, když tam je kvadratický 

člen. Např. Když tam je x2 tak to vezměte pryč. (říká studentům – v příkladech, kde to 

používají, se většinou mocniny neznámé odečtou) Je to jednodušší a toto se mi například 

líbí na e–matematika nebo ZŠ Dobřichovice. Tam mají pěkně udělané pracovní listy –

mají tam 10 rovnic od jednodušších po složitější a pěkně podle témat, roznásobuješ 

závorky, řešíš zlomky atd.

22 T: Jsou tam i jiný kapitoly? (na jmenovaných stránkách)

23 U: Je toho tam víc, ale mně se tam líbily rovnice. Je to na e-matematika a ZS 

Dobřichovice, nebo nějak tak, když to hledám. Tento styl se mi líbí. Teď (v situaci v jaké 

se učitel nachází) nemá cenu jet podle učebnice a nekomplikovat si život. Něco to chce 

vybrat. (Jak bylo popsáno, pro práci se slabými žáky, potřebuje mít příklady, ve kterých 

by měli šanci uspět.)

24 T: Když začínáte rovnice v první hodině, tak jak to probíhá?

25 U: Děláme ty jednoduchý, opravdu jednoduchý příklady.

26 T: Tedy ukazuješ jim nějak ten model (váhy). Přijde první hodina rovnice, jakým 

způsobem…



VII

27 U: (Uč. píše na papír) Jak bychom to začali. (x + 3 = 7) Už jenom přehazuju na druhou 

stranu. (naznačuje převedení trojky na pravou stranu)

28 T: Ale v učebnici jsou ty váhy, ne?

29 U: Jsou.

30 T: Tak si je ukazujete? Nějak to komentuješ?

31 U: Někdy jako řeknu jim to, ale hlavní co, přehodit, jak jdeš přes rovnítko, změníš 

znaménko.

32 T: Chápou tady ten (právě vylíčený) postup?

33 U: Většina ano, ale víš, že se najdou vždycky někteří, kteří to nechápou. Zkrátka „měnič“ 

(ukazuje na rovnítko uvedené rovnice), ono to je také v učebnici, je tam taková krabice, 

kde se mění znaménko atd. No, třeba se k tomu vrátím, že zase budou váhy.

34 T: Jak poznáš, že chápou co tady v tomto schématu (práce s měničem) píšeš?

35 U: Jsou, jak jsem Ti říkal, např. teď v 8.r. (jmenuje žáky), oni to 10krát přehodí a z toho 

jednou nezmění znaménko. Potom je všechno špatně.

36 T: V čem vidíš problém, když tuto chybu udělají?

37 U: Nepozornost, hlavně nepozornost, nemyslí na to. Myslím, když tady bude př. (píše 

novou rovnici 2x+7+3x=6+3x), i kdyby to bylo rozsáhlejší, tak jim řeknu, aby si to na té 

straně posčítali a teprve potom přehazuj. I když to mnozí přehazují hned. To je 

jednodušší, u složitějších to chce dát do celku…

38 T: Mě jde o to, jestli chápou ten princip postupu přehazování.

39 U: Mechanicky. Mechanicky, je to jednoduchost, přehodíš a je hotovo.

40 T: tedy dělají to mechanicky?

41 U: Toto chci mechanicky.

42 T: Tedy, nějaké hlubší pochopení v práci s rovnicí nehledáte?

43 U: Teď ne, předtím, když jsme používali ty váhy tak ano. Třeba se k nim vrátím, to 

neříkám, ale teď ne.

44 T: Dobře.

45 T: Když se vrátím k hodině, kterou jsem viděla, tak se tam začínala hodina prací se 

zlomkem? Ty jsi teď říkal, že to děláte mechanicky (ekvivalentní úpravy rovnic). 

Nestane se potom, že nechápou podstatu úkonů, který dělají?

46 Úryvek z hodiny: (Přesné citace jsou označeny uvozovkami. Je tím ukázána autenticita 

učitelova výkladu.)

47 Rovnice se zlomky:

48 Př.1.: (8x/3 = 5x/2 – 4)
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49 U komentuje: První co v té rovnici udělám je, že odstraním zlomek. To je první věc. Je 

takový nesympatický. Jak? (pauza)“

50 Ž slabě: „Společný jmenovatel?“

51 U: „Podívám se do jmenovatele, je tam 3 a 2 (barevně označí). Hledám 

nejm.spol.násobek. 6. Budu násobit šestkou. V učebnici to je trochu více rozebrané, ale 

nebudu vám komplikovat hlavu. Postupuj přesně podle tohoto postupu. Pozor. 

Paradoxně. Rovnici si rozdělím na části. Plus, mínus a rovnítko mi to dělí na části. 

(jednotlivé části v rovnici podtrhává) Toto je jedna část, toto druhá, toto třetí. Všechny 

tyto části budu násobit šesti. To se budete divit, jak budu násobit. Šest děleno třemi jsou 

dvě. Dva krát 8 je 16. Stejně budu pokračovat dále. Podívejte se případně do učebnice. 

Dále 6:2 = 3; 3.5 = 15 a nakonec 6.(–4) = –24. Používejte tento postup. Zkoušku opět do 

prvního řádku, ne do druhého, ale do prvního.“

52 Nyní máme rovnici: 16x = 15x – 24

53 Ž jde k tabuli dopočítat. (Dělá chyby, ale nevidím je, stíní mi tělem. Po U komentáři 

chybu maže a opravuje. Byla to chyba v převodu neznámé na jednu stranu.)

54 U bere k tabuli slabší žáky, komentuje a případně opravuje každá chybný krok. 

(Komentář: „Ty asi doma moc neuklízíš.“  Podle rozhovoru to znamená: Neznámé na 

jednu stranu, čísla na druhou. „Zkoušku. Vždycky když můžeš krátit, tak krať. Pozor na 

znaménko – jako první. Zkoušku do prvního řádku, v druhém jsi mohl udělat chybu!“

55

56 T: Chápou podstatu úkonů, co tam provádíte?

57 U: Něco se mechanicky naučit musí.

58 T: Ty´s řekl, že to vynásobíte 6. Vědí proč to vynásobit šesti? Proč to nevynásobit např. 

trojkou, která tam také je.

59 U: Jasně, snažit se najít nejmenší spol. násobek. Ano, pokud to vynásobíš 12, tak ano, 

můžeš to tak dělat, ale dřeš se. Vyjde Ti to, ale dřeš se. Nejmenší spol. násobek, 

zakroužkovat si barevně, že to je těchto čísel a už násobíš. Ono řekneš, násobíš a ono 

dělíš. To je ten kámen úrazu.

60 T: No právě, jestli tam nebyl v tomto problém, protože ty řekneš: „násobíme, ale dělíme“.

61 U: No, první příklad jim ukážu, že to rozepíšeme: 6 . (8x/3) = 6 . (5x/2) – 6 . 4.

62 T: V té hodině to ale nebylo takto roznásobené.

63 U: Nebylo? Je to možné, buď jsme to dělali hodinu před tím, nebo už to vůbec nedělám. 

Stejně se jim akorát plete hlava. Počítáme mechanicky. Teď názor můj v této situaci.

64 T: V jaké situaci?

65 U: Určitě jsem to dělal, že jsem to rozepisoval.
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66 T: V situaci ve třídě?

67 U: Stejně to pochopí málokdo. Mechanicky. Je to jednoduchý udělej to tak. Potom to 

krásně roznásobíš, potom zkrátíš. (stále pracujeme se stejným příkladem) Většině tím 

stejně pleteš hlavu. Jednou jim to ukázat a dost. Spíš to ještě rozdělit na části. Rovnítko a 

plus ti to dělí na části, podtrhni si je a každou z nich musíš vynásobit. To byla nejčastější 

chyba, že nevynásobili čtyřku.

68 T: Jakým způsobem poznáš, že to ten žák ovládá.

69 U: Umí to. (smích)

70 T: Když už tam nedělá chyby, je jasné, že tomu rozumí, proč tam dělá všechny ty kroky, 

nebo to má opravdu jen mechanicky nacvičené?

71 U: Proč dělá kroky, no, to je potřeba mechanicky naučit. Násobilku taky. Proč 6 . 6 = 36. 

Já mu to můžu rozebrat, protože 2 . 3 . 6 = 36, můžu takto to rozebrat.

72 T: Dobře. To je asi všechno.

73 U: Proto se mi líbilo těch 8 typů u rovnic.

74 T: Jaké typy myslíš?

75 U: Teď nevím, jestli jich je 6,7 nebo 8, ale to se mi líbilo.

76 T: Teď myslíš ekvivalentní úpravy nebo rovnice?

77 U: Nevím, např. úplně jednoduché (2x–7=6); 3 . (x + 7) + … = , roznásobit (rovnice se 

závorkami); nebo (x+6)(x+4)+…=, (rovnice s kvadratickým členem); potom je typ se 

zlomkem atd.

78 T: Tedy přidávání nějakých obtížnějších kroků?

79 U: Přesně tak.

80 T: Ještě mě napadá, že v té hodině bylo 8 příkladů, ale v každém se objevila nějaká 

chyba, …

81 U: Nevybírám k tabuli ty, kterým to jde, ale ty, kterým to nejde. V takovém množství (16 

Ž ve třídě). Ukážu jeden příklad, chytají se a spíše beru ty, kterým to nejde, z toho to 

vyplývá?

82 T: V následujících hodinách už jim to je třeba jasnější? Protože nejčastější chyby, které 

se tam objevily byly z násobení té rovnice nejm.spol.n.

83 U: Například žáci (opět jmenuje 4 slabé žáky) to neumí doteď. Těm zkrátka do písemky 

dám jednodušší, jinak bych z nich nic nedostal.

84 ...

85 T: Když látku zavádíš, tak používáš ještě nějaké jiné materiály než jen učebnici?

86 U:… Příklady stahuju z internetu. Než bych to tady našel v knížkách, tak to z internetu 

stáhnu přímo nějaké sborníky, sbírky.
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87 T: Když jsme na to narazili, tak používáš, kromě těchto učebnic a příkladů, ještě nějaké 

sbírky (papírové)?

88 U: Občas zajdu do kabinetu a něco si najdu, ale spíš z internetu. (www.cihak.webz.cz)

89 ...

90 3. vyučovací hodina (začátek v 10h.) 13. 2. 2012

91 Ročník: 8.A polovina třídy (Organizačně v této třídě mají výuku matematiky rozdělenou 

na 2 paralelní poloviny. Ve stejnou hodinu vyučují 2 učitelé, každý svou polovinu třídy.)

92 Přítomno: 16 Žáků (9ch, 7d)

93 Vzhled třídy: okna vlevo, křídová tabule, 3 řady lavic, nástěnné mapky, plakátky nejen s 

matematickými tématy

94 Cíl hodiny: Výchovný – samostatná práce a rozvoj kritického myšlení, diskuze nad 

správností řešení rovnic

95 Výukový – procvičit a upevnit počtářské dovednosti v rovnicích

96 Téma: Rovnice, odstranění zlomku z rovnice

97 Kompetence: Komunikační, kompetence k řešení problémů (diskuze nad řešeními), 

sociální (diskuze se spolužáky k tématu)

98 Motivace: „Naučíme se odstraňovat zlomky v rovnicích. Budete umět řešit těžší 

rovnice.“

99

100 Struktura hodiny (45 min)

101 Úvod: Oznámení o průběhu hodiny a procvičování nového tématu

102 Opakování:

103 Zkoušení: Dvě rovnice na opakování – 1 žák počítá na tabuli; ostatní počítají do sešitu; U 

(učitel) chodí po třídě a komentuje zápis z tabule i ze sešitů

104 27 – 3x = 30

105 7(5–2x) = 3 (17–2x)

106 U (učitel): nespěchej, počítej pomalu, nebuď zbrklý; chválí žáka, že rovnice vypočítal 

správně a konečně získal dobrou známku

107 U: napomíná jednu žačku, ať počítá

108 Výklad:

109 „Čeká nás poslední jednoduchá věc u rovnic. Musíš se naučit postup.“

110 Uč. str. 19 /E (O–K)

111 Rovnice se zlomky:

112 Př.1.: (8x/3 = 5x/2 – 4)
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113 U komentuje: První co v té rovnici udělám je, že odstraním zlomek. To je první věc. Je 

takový nesympatický. Jak? (pauza)“

114 Ž slabě: „Společný jmenovatel?“

115 U: „Podívám se do jmenovatele, je tam 3 a 2 (barevně označí). Hledám 

nejm.spol.násobek. 6. Budu násobit šestkou. V učebnici to je trochu více rozebrané, ale 

nebudu vám komplikovat hlavu. Postupuj přesně podle tohoto postupu. Pozor. 

Paradoxně. Rovnici si rozdělím na části. Plus, mínus a rovnítko mi to dělí na části. 

(jednotlivé části v rovnici podtrhává) Toto je jedna část, toto druhá, toto třetí. Všechny 

tyto části budu násobit šesti. To se budete divit, jak budu násobit. Šest děleno třemi jsou 

dvě. Dva krát 8 je 16. Stejně budu pokračovat dále. Podívejte se případně do učebnice. 

Dále 6:2 = 3; 3.5 = 15 a nakonec 6.(–4) = –24. Používejte tento postup. Zkoušku opět do 

prvního řádku, ne do druhého, ale do prvního.“

116 Nyní máme rovnici: 16x = 15x – 24

117 Ž jde k tabuli dopočítat. (Dělá chyby, ale nevidím je, stíní mi tělem. Po U komentáři 

chybu maže a opravuje. Byla to chyba v převodu neznámé na jednu stranu.)

118 U bere k tabuli slabší žáky, komentuje a případně opravuje každá chybný krok. 

(Komentář: „Ty asi doma moc neuklízíš.“  Podle rozhovoru to znamená: Neznámé na 

jednu stranu, čísla na druhou. „Zkoušku. Vždycky když můžeš krátit, tak krať. Pozor na 

znaménko – jako první. Zkoušku do prvního řádku, v druhém jsi mohl udělat chybu!“

119 Žákyně v (2) lavici vysvětluje své spolužačce postup asi u poloviny příkladů v hodině. 

Později už zvládá téměř bez pomoci.

120 Žákyně se ptá, že něčemu nerozumí. U individuálně vysvětluje, ale stále sleduje i dění na 

tabuli.

121 Žákyně (3) jde na toaletu – přes 10 min je pryč z hodiny.

122 Uč. 19 /cv. 8, 9, 10, 11, 12 – plán na hodinu, i pro rychlejší, aby nezaháleli

123 Př. 2.: Další Ž u tabule (1t/8 = –2) U: „Násobíš, ale paradoxně dělíš 8:8 = 1. Rovná se. –

2.8 = –16. … Opět znaménko. Zase ho píšeš až nakonec. Nejprve vyřeš znaménko!“

124 Př. 3.: (3t/7 = 2) Ž v prvním kroku špatně vynásobil pravou stranu. Místo 14 píše 12.“

125 Př. 4.: (11t/3 = 0) → 11t = 0 (OK) → t = 11 (chyba); U: „Máš to dobře? Když 11 lidí má 

0Kč, tak kolik korun má jeden člověk? Když částku 0 Kč rozdělím mezi 11 lidí, tak 

každý bude mít 11 Kč? … Ano, zkoušku musíš dělat. Nula je číslo jako každé jiné. 

Nemůžeš ji diskriminovat.“
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126 Př. 5.: (t/4 +3= 1) – u tabule je velmi slabá Ž (4) a U s ní počítá a komentuje její 

kroky.Dělí rovnice na 3 části. (t + 12 = 4 → t – 16 = (chyba)…) Po U komentáři si to 

opraví, ale je vidět, že se jí nelíbí si „uklízet“; problém je i zkouška, kde na L má–8/4 a 

nemůže přijít na to, že to je –2. Chybu udělala i při jednoduchém sčítání (–2 + 3 = –1; 

chyba); Učitel demonstruje na reálné situaci. „Máš 2 koruny dluh a V ruce máš tři 

koruny. Budeš mít stále dluh nebo Ti něco zbude?)

127 Ž (3) nedělá vůbec nic. Hledí po třídě a z okna.

128 Př. 6.: (3u/4 – 1 = 7u/4) Chyba se objevila hned ve 2. řádku, protože Ž nevynásobil (–1). 

Učitel opět opakuje, ať si klidně jednotlivé členy podtrhnou, aby nezapomněli některý 

vynásobit. Další výpočet i zkouška byly dobře.

129 Př. 7.: (u/6 = 5 – u/4) Ž rovnici násobí číslem 2. Učitel se ptá. „Čím budeš násobit?“ Ž: 

„6:3“. U: „6 a 4. Nejm.spol.násobek je?“ Žáci: „24,12.“ Potom už to dopočítává dobře.

130 U: „Dejte na to pozor. Když to dobře roznásobíš, tak máš za to bod. Hlavně nespěchej. 

Když to uděláš špatně, tak ostatní Ti už je k ničemu.“

131 Př. 8.: (3u/5 – 1/15 = 2u/3) Ž chce násobit trojkou. U: „Jak to. Nejm.spol.násobek je 

přece 15.“ Další chyba je při zkoušce – znaménko. Zvoní, ale U chce příklad (resp. 

zkoušku) dopočítat.

132 Dívka (3): celou hodinu nic nedělala. V sešitě má snad jen jeden příklad. Vůbec si 

nepsala. Chvilku před zvoněním se ptá na vysvětlení, že tomu nerozumí. Po zvonění jde 

ke stolku, kde jí U vysvětluje látku z minulé hodiny, co měla špatně v DÚ.

133 Použité metody: samostatná práce jednotlivců se společnou kontrolou

134 Pomůcky: učebnice, sešit, tabule

135 Domácí úkoly: žádné

136 Hodnocení žákovy činnosti (diagnostické metody) a atmosféry hodiny

137 Žáci pracovali dle pokynů učitele, v případě neporozumění se neváhali zeptat.

138 Žáci, kteří chtějí pracovat, tak pracují. Žákyně (3) naprosto nepracovala. Žákyně (4) byly 

velmi slabé, ale chvílemi se snažili látku pochopit.

139 Učitel chválí zkoušeného žáka za dobrý výkon a za to, že se konečně začal učit.

140 V hodině byla běžná pracovní nálada.

141 Žáci se nedokáží soustředit na práci celou hodinu a některé žákyně nepracují a svými 

projevy to dávají najevo.

142 Didaktické a jiné poznámky k průběhu hodiny

143 Procvičovací hodina.

144 Učitel se snaží žákům předložit jasné a jednoduché schéma, podle kterého by měli být 

schopni vypočítat rovnice se zlomky.



XIII

145 Myslím, že ne všichni porozuměli, proč mají rovnici násobit nejm.spol.násobkem daných 

zlomků. Soudím tak z posledních dvou příkladů, kdy vždy rovnici násobili jiným číslem 

a nechápali, kde mají chybu. Učitel jim řekl, čím to mají násobit, ale důvod tam řečený 

nebyl.

146 Při řešení prvního příkladu U řekl, aby se případně podívali do učebnice, ale ať počítají 

přesně podle schématu.

147 Některé objevující se chyby jsou i z jiných oblastí, ne jen z tématu rovnice (např. práce se 

znaménky a zápornými čísly, násobilka).
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Příloha 3: Rozhovor	s	učitelem	SB	1.	3.	a	následný	rozhovor	29.	3.

1 Učitel SB

2 Tazatelka: Mohl byste mi prosím na začátek říci, jak dlouho pracujete jako učitel?

3 Učitel: Já to mám za pár. Taky jsem působil/študoval tam jako vy na KU. Já jsem končil v 

r. 1974. Teď mi bylo 61, v podstatě mám už jen 1,5roku. V provozu jsem 40 let.

4 T: Celou dobu učíte matematiku?

5 U: Mám matematiku a tělocvik.

6 T: Celou dobu na základní škole?

7 U: Přesně tak. Začínal jsem na nějaké škole na vesnici, jak to tak bývalo, asi 15 let. Potom, 

že jsem hlinečák, tak jsem přešel sem. Tady jsem přes 20, 25 let.

8 T: Když máte takovou dlouhou praxi, mohl byste nějak „zhodnotit“, jak se mění (forma) 

znalostí dětí v průběhu času, když jste začínal a teď?

9 U: Je to v podstatě stejné, jako všude jinde v tom smyslu, že to je dneska už o něčem 

jiném, bohužel do mínusu, protože…

10 T: V čem?

11 U: Obecně jiná doba, jiné děti. To znamená lenost, pohodlnost, neplnění si základních 

povinností, dneska děti nemají žádné povinnosti, žádnou potřebu, mají všechno na talíři. 

Začíná to tím, že je rodiče vozí do školy, do všeho je strkají, nemají doma ani žádné 

povinnosti, jak to bývalo, nemají systém a řád a nic je k něčemu nenutí. Samozřejmě až na 

výjimky. Ty, co mají nějaký sport nebo něco musí pravidelně dělat, tak jsou pochopitelně 

někde jinde. Ale bohužel hodně dětí se převaluje, povaluje, různě čas utrácí. No právě ty 

počítače jsou nejjednodušší. Počítač má skoro každý.

12 T: Máte nějaké metody, kterými se děti mohou aktivizovat?

13 U: Dnes, co je snad nejúčinnější, je jít po nich trpělivě, pravidelně, neúnavně. Nějaké 

pomůcky a všechno možné, no samozřejmě, ale oni s tím zacházejí stejně. Když jim 

nabídnete jeden nebo 20 papírů, tak s tím zacházejí stejně. Vykašlou se na to nebo to 

neřeší. Několik, těch ubývá, se tomu věnují. Ale čím více se jim nabízí, tím je to horší. 

14 U: Naopak mě potěší, když někdo z dětí pochválí. „Díky tomu, že jsem toto uměla / 

ovládala, tak na střední škole mám „havai“.“ Tam to jede, tam se k tomu přidává, a když 

jsou základy, tak se na tom už jinak staví. Je to nějaké takové složité, no.

15 T: Když jste připravovali ŠVP tady pro školu, tak bylo tam pro Vás něco nového, 

použitelného? Změnilo se něco ve vašem přístupu k dětem a k učivu?
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16 U: To je jedna z těch věcí. Já jsem právě za celou dobu zažil takových hurá akcí několik a 

všechny měly stejný výsledek. Ať už to byly kdysi nějaké množiny spojené, jak vidíte v 

regálech, s různými pomůckami, do kterých se dávaly tisíce. Zase jednak ŠVP, to jsme tu 

měli ještě staré vedení. Člověk nevěděl v podstatě, o co jde. Potom se to dělalo tak 

zmetkovitě a nárazově, že můžu říci, že se bez toho obejdu. Vždycky jsem tvrdil to, že sám 

musím vědět, co chci a jak chci, a potom můžu mít x desek pod paží s nějakým ŠVP nebo 

s čím a přijdu do třídy a je mi to naprosto k ničemu, protože tam se teprve ukáže co, kdo, 

jak. Tak jsou třeba paní učitelky, které chodily nebo chodí do třídy s pláčem a mohly by 

mít troje desky pod každou paží s nějakým vypracovaným ŠVP a je jim to na nic. Dneska 

totiž v té škole platí především něco jiného. Zkrátka na ty děti být tvrdý, přísný, 

spravedlivý, důsledný atd. potom je dlouho nic a potom je nějaké ŠVP. Dnes se potýkáte s 

takovými věcmi, které dříve byly naprosto jasné. Děti nejsou k tomu vybavený - kázeň, 

slušnost dneska už chybí. Toto všechno musíte řešit, ztrácíte čas s těmito věcmi a pak 

teprve dojde na učení. Potom je ještě otázka, jak si kdo umí třídu ukáznit a kdo ne, koho 

berou a koho ne. Kdybych o ŠVP nikdy neslyšel, tak mi to je úplně jedno. Potom Vám 

nikdo nedá vůbec nic zadarmo. Děti vědí a poznají. Co Vám dovolí, to Vám dovolí. To je 

takový můj pohled.

17 T: Teď bych se Vás zeptala na lineární rovnice, ty mě hodně zajímají. Ony se začínají už 

na prvním stupni, ale s dalšími úpravami se dělají až v 8.r.

18 U: Tam není problém s pochopením. Ty rovnice se jedou tak hodně a tak často, že nějaké 

ty mechanismy a úpravy oni zvládají. Ale opět to je o počítání.

19 Dělají početní chyby.

20 Oni si to potom zmechanizují, že neznámou na jednu stranu, zbytek na druhou, že když 

dávám něco z jedné strany na druhou, že se změní znaménko. 

21 Samozřejmě, že to někdy neudělají, anebo tam je potom nějaký výpočet např. odstranění 

nebo upravení zlomku a už tam jsou chyby z hlediska výpočtu a ne z hlediska postupu. 

Chyby výpočtu ne postupu (zlomky,…)

22 To schéma chápou, stejně jako u řešení soustavy rovnic, ať už je to dosazovací nebo 

sčítací.

23 Postup Oni vědí, že z této rovnice mají počítat neznámou, ale udělají tam chybu.

24 Čili opět, svým dětem zdůrazňuju, že to chce počítat, počítat a počítat.

25 …

26 T: Ještě když se vrátím k rovnicím, tak když jim ukazujete, když odhlédneme od toho, že 

to neumí matematicky spočítat, tak jak jim ukazujete nebo zavádíte ekvivalentní úpravy?

27 U: Dobrá metoda jsou váhy. Rovnoramenné staré váhy.
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28 Tedy se to vždycky tak jakoby nakreslí. Předtím jim vysvětluju, nebo jsme i používali 

takové staré miskové váhy, aby je viděli. Teď máme rovnováhu, zobáčky jsou v 

rovnováze, když přidám tam i tam stejně, tak se to opět rovná. Neznám lepší způsob než 

váhy.

29 Hodnocení zavedení rovnic z učebnice I tady v těch knížkách to tam i mají i schematicky 

znázorněné.

30 Tak to i nakonec říkáme, ať přidám nebo uberu cokoliv atd., když je to na obou miskách 

stejně, rovná se to. Jestli tam máš 1kg mouky a 1kg závaží nebo 5kg mouky a 5kg závaží, 

tak se to rovná, ale jakmile to v něčem porušíš tak už se to rovnat nebude. Metoda 

odebírání z obou stran

31 To jsou jejich úpravy, kdy v rovnici např. násobí jednu stranu a druhou ne.

32 Následný rozhovor

33 T: Potom jsme mluvili o rovnicích. Vy jste říkal, že používáte model vah. Mohl byste mi 

prosím ještě jednou říci, jak s nimi pracujete, když téma zavádíte? Když je úvodní hodina 

na rovnice, tak jak s tím pracujete?

34 U: Teď jsme to dělali v 8.r.

35 Na úplný úvod začneme rovnicemi z prvního stupně. Oni ten pojem rovnice znají z 

prvního stupně. Z hlediska sčítání např. x + 15 = 30, tak na základě součtu a sčítance 

známého a neznámého řeší. Potom je podstatná ta neznámá.

36 Říkám jim, že x + 15 = 30 je rovnice, ale 12 + 7 = 19 je rovnost. Tak si řekneme rozdíl 

mezi rovnicí a rovností, aby si na rovnici zvykli. Potom je to i otázka zkoušky, ověření.

37 Nejprve neřešíme rovnice, ale říkáme si, jestli by mohlo být jisté číslo správným řešením. 

Oni přijdou na to, že se to dosazuje, tak to vyzkoušíme. Potom je zmínka o tom, kolik 

může být u dané rovnice řešení. Například je tam zmínka o kvadratické rovnici, kterou se 

naučí řešit až na SŠ, ale je tam zmínka o rovnici x2 = 9, že x může být nejenom 3, ale i -3.

38 Potom když dojde na jednodušší rovnice, kde je neznámá na obou stranách, tak pak právě 

dojde na váhy, kde to mají i tady v knížkách schematicky znázorněné. To už je ten způsob, 

jak se propracováváme k řešení, takže si nejdříve řekneme, co je účelem řešení rovnice, že 

hledáme, co je ta neznámá. Snažíme se ji převést pouze na levou stranu (úzus, že nalevo -

schéma, dohoda) a osamostatnit ji. Tady je právě ta podstata vah.

39 T: Tak si to ukazujete jenom takto v učebnici?

40 U: Taky děláme nákres na tabuli. Nakreslíme si to u několika příkladů.

41 T: Takže si to kreslí i v sešitě?
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42 U: No, ne u všech příkladů. Dejme tomu, že u jednoho. Tady v knížce mají další, tak to 

všechno nepřekreslujeme. Spíše jim to tam i vysvětluju, nakreslím na tabuli nebo stále jim 

to ukazuju rukama, co to je ta rovnice, kdy se něco rovná něčemu a co se stane, když na 

jednu misku něco přidáme nebo ubereme, tak dojde k nerovnosti (ukazuje rukama). Pokud 

chci udržet rovnováhu, tak musím na obě strany atd., postupujeme tímto způsobem.

43 To je takový ten začátek, jenomže potom to podstatné, a k tomu se dostáváme teď, umět 

mechanizmus řešení. Potom váhy opustíme a jde o to, aby uměli mechanismus řešení. To 

znamená, že je potom spíše navádím k tomu, aby si uvědomili, že když se říká tady v té 

ekvivalentní úpravě, že rovnice nebo řešení se nezmění, když na obě strany přidáme nebo 

odečteme 3, čili přičteme nebo odečteme, tak je potom vedu k tomu, aby si uvědomili, jak 

se to projeví konkrétně. Tzn., když z jedné strany něco zmizí na druhou stranu, tak se to 

tam projeví v opačném znaménku. To je pro ně početně to nejdůležitější.

44 T: Chápou právě tuto změnu, když odebíráme nebo přibíráme, tak jak se to převádí na 

druhou stranu, tak mi přijde, že to jsou dva odlišné kroky, jestli to mají propojené, jestli 

chápou podstatu operace, kterou provádějí.

45 U: Celkem si myslím, že ano (chápou podstatu operace, kterou provádějí), na to že to 

děláme týden. Potom už jim to právě zjednodušuju. Když právě na obě strany přidáme 

nebo ubereme, tak aby si uvědomili ten faktický projev. Potom jde i o zapisování.

46 T: Zapisujete to, jak je to tady v učebnici?

47 U: Ze začátku ano, vyloženě barevnou křídou napíšu změnu. Opíšu to, co tam je, 2x + 3 = 

x - 5.

48 Pak si řeknu, odečteme x: 2x + 3 - x = x - 5 - x barevně maluju a zdůrazňuju jim: vidíte to? 

Převedu odečtu x a musím to udělat na obou stranách. Potom dostanu x + 3 = -5, potom 

říkám. Teď si uvědomte, co se stalo, když jsme od obou stran odečetli x. V podstatě: toto x

na pravé straně, které bylo jako plus, se dostalo sem na levou stranu jako mínus x. 

Výsledkem je toto. Čili zapisujeme to, jak to je v knížce, ale potom už je vedu k tomu, 

když to budou mít stejné zadání, tak aby si řekli, že x z pravé strany zmizí - odečtu ho a jak 

se mi to projeví na druhé straně.

49 Tedy ze začátku toto děláme, ale potom to zestručňujeme. Ono ty děti ten mechanismus 

děti u rovnic pochopí a ve většině dalších případů – u řešení soustav rovnic, ať je 

dosazovací, sčítací, tak oni ten mechanismus chápou, ale daleko větší problém je, trvající 

problém ve všem, že ten, kdo neumí základní věci, tak to dělá s chybami. To je ten kámen 

úrazu. Oni potom vědí, co kam převést, sečíst, odečíst, vydělit. Ale oni dělají chyby. Je to 

o počtech. Je to o počtech.
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50 U: Tuto moji třídu učím od páté třídy a teď to sami vidí, že dělají chyby v +, -, 

desetin.čárce atd. Může tomu rozumět, jak chce a stejně se nedopočítá. To je v těch 

vzorcích. Teď jsme měli výrazy v minulých týdnech. Měli jsme dva …vzorce. Nejprve ten 

vzorec jakoby neuměj, potom se ho naučí, že (a + b)2 = a2 + 2ab + b2. Jenomže jaký je 

projev. (0,5 + 3x)2, to dejme tomu, že by toto ještě šlo - dvě místa. Někdo napíše jen x -

tedy neumocní neznámou. Horor nastane v prostředním členu, když to mají vynásobit. To 

je přesně ono. Je to jen obyčejná násobilka a nejsou schopni to dát dohromady.

51 T: Tedy podstatu těchto výrazů, vzorečků znají.

52 U: To je stejné jako s rovnicí. Vědí, co s tím mají dělat, ale znaménko, desetinné čárky, ty 

věci, které mají znát z 6. a 7.r. Říkám žákům: když nebudete umět tyto věci, tak potom v 

9.r. nemáte šanci - lomené výrazy, rozklady, nebo naopak rozložit nebo složit něco podle 

vzorce atd.

53 T: Mohl byste mi ještě říci, nějaké Vaše vlastní postupy, čím se odlišujete od kolegů, při 

práci se třídou?

54 U: Už jsem ve škole hodně dlouho a uznávám takovou tu klasiku. V té matematice je to 

takové pořád svým způsobem stejné. Tvrdím, že nejdůležitější pomůckou jsou ukazovátko, 

křída, některé modely atd. Já už nejsem ten typ, že bych jim někde blikal nějakými 

barevnými obrázky nebo jim něco promítal. To už se v tom budu těžko měnit, 

přizpůsobovat už rozhodně ne. V té matematice podle mě je důležitý takový ten dril, 

opakování, důslednost, že po nich jdu - to oni vědí - včetně sešitů, podložky a takové 

základní věci. Snažím se střídat problémové úlohy, témata a takovou tu praxi, ale že bych 

se chtěl nějak předvádět, blejskat, tak to ne. I se mi to spíše protiví, ani se mi to nějak 

nevyplatilo. Ono se to dětem třeba jako líbí, ale potom skutek utek. Myslím si, že je tu 

potřeba cvičit, počítat, cvičit, tak jim nakopíruju papíry: tady máš 30 příkladů. Říkám: z 

toho dám písemku, spočítej si něco.

55 T: Jak často jim dáváte ty příklady? Na každé téma?

56 U: Tak zhruba jednou za 2 - 3 týdny. Ono to tak odpovídá na ta témata. Kopíruju to někdy 

z Frause nebo ze starých sbírek (sbírka úloh z algebry - rok 64). Poslední teď tu mám na 

vzorce. Říkám: vlepte si to do sešitu. Někteří si to nevlepili, tak jsem si to vzal zpátky. 

Říkal jsem, když to nechceš, tak si to sežeň, kde chceš. Spočítej si to, když Ti něco 

nepůjde, tak se přihlas.



XIX

Příloha	4: Rozhovor	s	učitelem	RV	1.	3.	a	následný	rozhovor	29.	

3.

1 Učitel RV

2 T: Co učivo tehdy a teď? Když to porovnáte tehdy a teď?

3 U: Ve své podstatě se učivo nezměnilo. Protože matematika se mi líbila, že má kostru stále 

stejnou. Mně se líbí, že dnes už je to krásně propojenější. Co se týče třeba Frause (uč. pro 

2. stupeň), tak tam jsou např. přirozená čísla a skočíme na hmotnost slona, je tam uvedená. 

Oni vidí slona, kdy byl zvážený v ZOO a vážil tolik a tolik. Oni zase vidí, že obrázek je z 

přírodopisu, který tam viděli. V tom se mi to líbí, že v tom nám pomohli.

4 Učitel: Učí 16 let.

5 U: Kde je problém, to jsou slovní úlohy. Takové to převaření textu do matematické 

podoby, tak to u někoho činí problémy. Když to vezmu na sebe, tak mě to taky moc na ZŠ 

nebalilo. Člověk byl sportovec a slovní úlohy byly takové zdržující. Jakoby jsem dorůstal 

a naopak na SŠ už mě začaly bavit. Někdy je to vyzrálostí člověka a slovní úlohy 

obzvlášť. Potom záleží na tom, jak se jim to (úlohy, řešení) postaví (představí, vysvětlí). Je 

to práce učitele, aby neviděli ve slovní úloze nějakého strašáka, který spadl z vesmíru a 

působí jim pětky, ale aby viděli, že to je jakýsi text, který je potřeba, nějaká reálná situace, 

která je díky matematice jako nástroji potřeba řešit, přetavit si to a potom zase lidsky 

odpovědět. Nevím, myslím si, že by to šlo zvládnout, ale musela by být spolupráce i s 

rodinou. Zrovna ty slovní úlohy jsou období puberty, kdy je to nejsilnější. Pozor, ne žádná 

9.tř., ale konec 7.r. až do půlky 8.r. jsou kritické. Tam to přichází. Právě v 8.r. jsou 

pohybové slovní úlohy. Oni mají myšlenky někde jinde. To je jediný paradox. Ale díky 

návaznosti učiva není možné to nikam jinam převést. Potom už v 9.r. někteří začínají nebo 

jim to uteče, protože se v pubertě věnují jiným věcem a ne tady tomu. Je to taková 

písnička. Ale na druhou stranu vidím na svědomitých žácích, nejsou to žádní einsteini, nic 

takového, ale díky svědomitosti a píli – teď to řeknu šeredně – se na tu dvojku matematiku 

naučit a zvládnou ji.

6 T: Rovnice? Jak to děláte, když to zavádíte?



XX

7 U: Tam jsou váhy. Dělám to vyloženě formou vah. Říkám, že to je jednoduché. Na jedné 

misce mám meloun, na druhé 4 dýně. Jestliže se 4 dýně rovnají tomu jednomu melounu, 

tak vezmu misky a přehodím je, tak váhy musejí být vyrovnaný. Jestliže tady odeberu 2kg, 

tak co to udělá? (Rukama ukazuje změnu polohy misek na miskových vahách.) Tak 

samozřejmě musím 2 kg odebrat i tady, aby se to vyrovnalo. (Demonstrace pomocí rukou.) 

Když se to ukazuje na praktických příkladech, tak se jim to nezdá těžké. Samozřejmě není 

dobré, když tomu někdo hned dává pojmy ekvivalentní úprava, ne. Nejprve ať to dělají 

klasickým způsobem, na který jsou zvyklí, tj. obyčejným vážením. Potom ano, toto 

odebrání dvou kg je jedna z ekvivalentních úprav. Potom říkám, že je druhá věc, když už 

to je zdlouhavé, tak si ukážeme, že když na jedné straně mám –2, tak co mi to dělá? 

Přetahuji to na druhou stranu rovnítka, tak to nám sčítá. Potom zjednodušovat. Ale ze 

začátku je zkrátka grunt.

8 T: Např. přinesete i na začátku do hodiny váhy?

9 U: Mám je tam. Měl jsem tam rovnoramenné. Oni nám je nechtějí moc půjčovat, máme ty 

laboratorní a ty nejsou úplně ideální. Nejlepší by byla tzv. decimálka, tam je to dobré, 

protože tam můžete dát cokoliv. Pravda je taková, že si to někdy zjednodušíte. A vyloženě 

jim to pustíte přes interaktivní tabuli, protože tam jsou ty váhy vidět. Přidají, udělají toto, 

oddělají toto, atd.

10 T: Když říkáte, že používáte IT, tak používáte nějaký software, např. na váhy?

11 U: Oni tam mají v softwaru IT obrázek vah a nějakou funkci, jak to funguje.

12 …

13 Ta škola musí být. Kolegům říkám, aby byli přísní, ale lidsky přísní, a říkám vám, čím 

lepší pravidla, tím lepší hra. Děti po tom taky touží, aby to mělo jasný řád, protože by bylo 

špatné, kdyby se tu nikdo neučil. Oni sem budou chodit rádi, nebojte se, že ne, ale bylo by 

špatné, kdyby sem chodil rád ten, který nic nedělá. To by byla špatná škola. Ne. Pro toho, 

kdo tady nic nedělá a účastnit se nechce, i když jste mi nabídli stejné podmínky, tak pro 

něho ať to je špatná škola. Pro ty, kteří zjistili pravidla hry, tak ano. Nepoužívejte na ně 

sprostá slova, nikdy. Jestli tak chtějí na ně mluvit, tak ať si na ně křičí doma. Zbytečně se 

nenervujte. Zahraj, a pokud to nefunguje, tak si volej rodiče. Přes ně to řešte. Oni jsou ty 

hlavní, co mají na děti páku. Ať si namlouváme, co chceme, tak stejně někoho nezlomíme. 

Jestliže někdo vyrůstá 8 let v nějakém pošramoceném prostředí, kde to mají jinak 

nastavené, tak ty nejsi za tu jednu hodinu schopen ho změnit. Pracuj s těmi dobrými. Taky 

mu nastav pravidla, podmínky, jestli to nejde, tak si zavolej rodiče. Jestliže nejsou schopni 

oni to zabezpečit, tak se to nedá a přichází sociální úřad. Jinak to nejde. Nemůžeme tu 

každému dělat mámu a tátu, to zkrátka nejde. To je už trochu dál.

14 …
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15 Je pravda, že jim písmenka chviličku problém dělají, než si na ně zvyknou. Samozřejmě 

už jsem je zaváděl na prvním stupni. Když něco nevím tak co? Dám si místo toho 

otazníček nebo písmenko. Za to písmenko si schovám jedničku, dvojku. Ono tam stále 

stojí písmenko x a za ním v tu danou chvíli by mohla být trojka. Ať tam zkrátka je. Jde 

opět o to, jak je na to člověk připravuje. Celkově v tom jsou zkušenosti, že chviličku ta 

písmenka dělají jako proměnná problém.

16 ….

17 Pokud nemáte podporu v rodině, tak to můžete dělat, jak jen chcete dobře a stejně se 

nikam nedoberete. Potom říkám rodičům, že si ten čas na děti musí najít, ne že to s nimi 

mají počítat, ale že to po dětech mají chtít a že tu ta kontrola bude. I dětem říkám, že se 

sem nechodí bavit, ale že sem chodí pracovat. Já jsem váš vedoucí pracovník, jak jste si 

všimli, tak se vám snažím tu práci udělat příjemnou. To není o tom, že se sem chodíte 

bavit. Vaše rodiče v ten čas, co tu trávíte, chodí do práce a vydělávají peníze, aby vám 

potom mohli koupit ty kalhoty, co chcete, nebo nějaké lyže a vy sem chodíte pracovat. Ta 

vaše práce vám prodá něco jiného, vy nedostáváte za ni peníze, ale udělá rodičům radost a 

tak to musí fungovat a na to si zvykněte. To není, že vám namazali krajíc chleba a vy jste 

si ho sem přišli sníst. Když to tak děláte, tak potom lítají takové známky.

18 U: Stále tvrdím, že se tu hledají složité postupy. Postup je jednoduchý. Vyčistit si vztah s 

rodinou a je třeba, aby stát začal na toto dohlížet, na rodinu. Ono to bývalo takové klišé, 

ale rodina je základ státu, základ všeho. Pokud je dobře vytvořené rodinné prostředí a 

pokud si s nimi odmala hrají např. pexeso, nebo ji dávají puzzle, nebo jim čtou, tak to je 

potom jednoduché. Nejde jen o matematiku, ale i o češtinu – o slovní zásobu. Pokud k 

tomu budou takto lidsky přistupovat, tak to je zaručený úspěch. 

19 Rodičům říkám, že to je zákon zachování lásky a vřelosti. Věřte tomu, že se vám to vrátí. 

Chápu, že mnohdy máte hodně práce, ale nemáte ji oba dva, potom se musíte domluvit, v 

té rodině to tak fungovat musí, jeden si musí roli převzít, jeden vydělává, ale ať to není na 

úkor dětí. Troufám si tvrdit, že to jde, ale ti lidé musí chtít. Ono mnohdy jsou pracovní 

večeře, na kterých nemusí být, ale jdou, protože proč by se doma otravovali s dětmi. 

Pokud to nebudete dělat, a to vám nalívám čistého vína, tak věřte tomu, že vám to děti 

vrátí. Pokud je budete uklízet k počítačům, tak je tam uklízejte, ale budete mít děti 

neohrabané, neschopné a na druhou stranu nebudou ani schopné s vámi promluvit. Potom 

budete chtít, aby vám řekli nějaké pěkné slovíčko, a oni vám ho neřeknou, protože jste jim 

ho také neříkali a počítač je ho říkat nenaučí. Takto když to učení postavíme, tak to bude 

krása. Samozřejmě je to ideál, takto úplně to nejde, protože lidé jsou různí, ale na druhou 
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stranu ať vědí, jakou mám vizi.

20 Když přijde nějaká inspekce, tak říkám, ať se pohrabou v papírech, ale ve své podstatě, 

ano jsem tady od toho, abych (já – ředitel) na ně (učitele) dohlédl, protože ta témata se 

musí probrat, ale to není všechno. Můžete mít krásně napsané plány, můžete mít ŠVP 

napsaný krásně, jak chcete. To musíte tvořit, ano mám nějakou kostru, ale jestli jsem právě 

probral toto nebo toto, to je taková složitá vazba. Já nemůžu probírat zlomky, když mi tam 

pláče dítě, jehož rodiče se rozvádějí. To nejde. Než ho uklidním, než ho přivedu na téma? 

Je to taková směsice.

21 Na druhou stranu se mi líbí, že děti chodí, vrací se, zdraví, i když už ze školy vyšli. Dělám 

to proto, že každému z vás chci pomoci. Nemůžu každému vlézt do rodiny a dělat vám 

tam pořádek nebo někoho zastřešovat. Toto je taková psychologie, aby se to ubíralo 

lepším směrem. Pokud se morálka ve společnosti zlepší, tak věřím, že se zlepší i výsledky. 

Pokud ne, tak můžeme vymýšlet matematiky, jaké chceme. Můžou být postupy a stejně 

vám na to budou kašlat.

22 To samé je s IT. Někdo si myslel, zavedeme jim IT, ono je to bude bavit. Oni to okouknou 

a za 14 dní je to pro ně samozřejmostí a je to na stejné úrovni, jako byla křída. 

Samozřejmě, že to je doplněk. Je to tak se vším. Nejdůležitější element je stejně ten 

člověk.

23 Následný rozhovor

24 Tazatelka: Chtěla jsem se Vás na začátek zeptat, když jsme si minule povídali o rovnicích, 

vzala jsem i učebnici Frausovskou na rovnice, když ty rovnice budete probírat, tak jakým 

způsobem to budete s žáky probírat.

25 Učitel: Mně se nejvíce líbí váhy. To je asi to nejhezčí. I ty ekvivalentní úpravy, 

v uvozovkách ekvivalentní, se hezky ukazují. Když odeberu z jedné misky, tak musím 

odebrat i z druhé misky. To se mi zdá nejideálnější i pro ně pro představivost, protože ve

fyzice ty rovnoramenný váhy používají. Když to zdvojnásobím na jedné straně, tak to 

musím zdvojnásobit i na druhé straně. Tam je jediná věc, že u rovnic zapomínají 

vynásobit, když na jedné straně mají více členů, oba/více členy/ů. Ale to ve své podstatě, 

si představte, že tu není jedna mistička, ale dvě. Když zdvojnásobím na jedné straně, tak 

musím zdvojnásobit i na obou/jednotlivých mističkách. To funguje. Je pravda taková, že v 

8.r. s Frausem nejsem. My jsme začali s Frausem vloni, tak teď jedem 6.,7.r. Osmička na 

mě teprve čeká. Teď teprve přišly učebnice. Teď je budu nastudovávat. Nevím, jakým 

způsobem to tady mají dělané.
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26 T: Jakým způsobem jste to učil. Včera jsem tu celou kapitolu ve Frausovi (8.r.) 

procházela.

27 U: Ono to je dělané na objevnost a na děti, které mají určitý intelekt, ale ne na všechny. 

Ano, vybírat z toho. Něco z toho použít. Velice hezké je na tom to, že tam je milion věcí, 

které tu matematiku přibližují reálnému životu. Tady vidím nějaké sportovce. Oni se 

dostanou do jiné dimenze. Není to jen to holé (matematické). (prohlíží si učebnici) Jde o 

jednu věc. Existují tu dvě strany u rovnice a mezi nimi je rovnítko, aby se to sobě rovnalo, 

tak nejideálnější na představu je, jak bych to řekl. Když tam dám něco nestejného, tak to 

žáci nevidí. Když na jednu stranu dám meloun a mám ho vyrovnat pěti banány a vyrovnají 

to teprve, až když tam jsou ty váhy. Klasickým způsobem to neudělají. Nebo houpačka -

klasika. Není to vyrovnané, co se děje, dojde k tomuto (ukazuje rukama jako na ramenech 

vah nebo houpačky nerovnost stran). Ekvivalentní úpravy vedou k tomu, že se to na těch 

vahách velmi zjednoduší. To je to samé jako jsem dnes říkal z pohledu nějaké ceny. 

Množství vám nic neříká.

28 T: Potom, když jim to takto hezky ukážete na vahách, tak chápou podstatu těch operací, 

které provádějí?

29 U: myslím, že ano. Když to (závaží, věc) vždy oddělám - odčítání, přičítání - přidám, 

násobení - zdvojnásobím, dělení - zase rozpůlím. Myslím, že vcelku ano.

30 T: malují si to do sešitu?

31 U:ze začátku namalujeme jedny pěkné váhy a potom už děláme takové schéma, takový 

trojúhelníček, potom už jen destičku. Ze začátku ano, potom už ne. Říkám: proč to děláte? 

Protože vám to ta matematika pěkně zjednoduší. Sami potom poznáte, že se vám to nechce 

dělat zdlouhavě. Ty to zautomatizuješ, už se ti to nechce dělat zdlouhavě, tak přejdi k 

tomu, k čemu ti to velí, abys dospěl na ideální způsob. Říkám: musel ses učit násobit, ale 

sám jsi chtěl, abys nemusel milionkrát sčítat. To je to samé, někteří se mě ptají už po druhé 

hodině, jestli už by to mohli vynechat. Jestli to umíš, tak už to můžeš vynechat, jen jsem ti 

to ukázal. K tomu ta matematika slouží.

32 T: používáte tady ten postup, kdy se za lomítko píše to, co odečítáte, přičítáte,…?

33 U: dávám jim to tam. Píšu jim to tam, ale že bych to po nich požadoval, to nepožaduju. 

Pro mě jde o to, že mu to je jasné. Ten zápis, pokud budu vědět, že mu to není jasné a 

plave v tom, tak to po něm budu požadovat. Je tu -3x, co to znamená, měl jsi tu -3x odečíst 

z jedné i z druhé strany. Pokud vidím, že to je bez problémů, tak to nepožaduju. Je pravda 

taková, aby mi tam někdy ten krok udělal. Řeknu, teď mi to tam schematicky naznač, aby i 

ostatní viděli, jak jsi odečetl to číslo od obou stran. Jak to zapíšeš? Jde o to, že jednou 

bude mít i své děti a bude jim to vysvětlovat, a o to mi jde. Zase, klasicky nelpím na tom, 

že to tam musí být.
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34 T: potom, když přejdete na počítání rovnic bez obrázků, tak chápou postatu těch operací?

35 U: myslím si, že ano. Pamatuju si na sebe, jako na dítě, že mi rovnice dělaly obrovský 

problém. Asi jsem v životě neviděl váhy, protože jsem si sednul, úplně si to nevybavuju, 

ale vím, že jsem zmačkal asi 350 papírů, protože mi nechtěla žádná rovnice vyjít. Přitom 

to byly jednoduché začátečnické rovnice. Zřejmě tam byla nějaká začátečnická chyba, 

nevím. Přitom mi matematika šla. Nevím, z jakého důvodu, jen vím, že jsem u toho brečel 

a házel papíry do koše.

36 U: Tady je dnes jeden velký problém. V hodině je to chvilka umravňování, chvilku 

výchova a potom teprve vzdělání. Potom jsou osnovy a máte to najednou splnit. Pokud 

chcete být pochválen od vedení

37 T: ještě bych měla jednu otázku, jestli byste mi mohl říci, nějaké vlastní postupy, které 

máte při práci se třídou.

38 U: podívejte se, řeknu to takto. Včera jsem poslouchal nějaký rozhovor s rektorem 

Karlovy univerzity. Velice se mi to líbilo. Řekl, že to stojí na 4 jednoduchých principech. 

Musí být (1) jakási láska mezi těmi lidmi, tzn., že ten vztah tam musí být. Nejsem váš 

protivník, soupeř. (2) slušnost, (3) řád a (4) pracovitost. Jsou to 4 atributy. My se tu 

můžeme bavit o učebnicích, ale pokud to tam není, tak … Zase říkám, že největší podloží 

je rodina. Pokud na to v rodině dbají, tak to je dobré. Nejsem ten, který by ti tady chtěl 

nějak ubližovat, i když to dnes vypadalo, že jsem na něho byl zlý, vůbec nebyl. To byla 

obyčejná hra. Jeho to bude mrzet, já ho znám. Na někoho by to nezabralo, ale jeho znám. 

Mě mrzela jiná věc, že on stále chodí, že by potřeboval uvolnit na hokej. Sport mám rád a 

říkám: pokud si to doplníš, tak mi to nevadí, ale pokud by nastaly problémy, tak to tak s 

tím uvolňováním nepůjde. Něco za něco. To jsou ta pravidla, samozřejmě až dostane 

jedničku z písemky, tak ho pochválím, ale řeknu, že mi udělal reklamu před paní 

Novákovou, myslel jsem, že se začervenám. Takže mu to trochu zahraju - tam jde o nějaký 

blízký vztah, ale na tomto principu, když se to bude odehrávat, tak to bude dobré. Včera 

právě pan rektor říkal, že spousta dětí chodí z rodin zdivočelých a že se to potom špatně 

rovná. Těžko se to i ovlivňuje. Potom vymýšlet postupy. Jak říkám, že to je dnes o tom tu 

třídu trochu strhnout nebo je trochu dostat - když to řeknu trochu násilnicky - srovnat do 

latě. Dnes to je těžký, z těch 25 žáků, i kdybyste se rozkrájeli, tak 3 nezaujmete.

39 U: Jak to včera říkal, aby to bylo pokud možno přirozenou cestou. Největší úskalí hodiny 

je potom správně zareagovat. Vy je chcete někam strhnout, tři tam budou rušivý element, 

ke kterým potom hledáte cestičku, ale nemůže to být jen o hledání cestičky, protože tam 

potom není místo na matematiku. Proto jsem říkal, že by bylo ideální, kdyby do školky 

chodili s určitými návyky a do školy také. Mně by se líbilo, máme tady tolik odborníků, 
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kdyby nastavili standardy: co má dítě umět, když nastupuje do školy. Aby si umělo 

zavázat botu a když ne, tak samozřejmě mohlo projít nějakou vadou, potom k tomu má 

důvod, proč to neumí a musí tam být lékařská zpráva. Potom tam musí být posouzení, 

jestli ho dáme do školy nebo ho ještě chvilku necháme dozrát, ale určité požadavky by tu 

být měly. To samé při vstupu do školky by mělo umět zformulovat vět, popsat obrázek, 

umět rozeznat 3–4 barvy atd. Dnes se to právě neděje a každý si myslí, že to tady potom 

spasíme a nespasíme vůbec nic. Nacházíme k nim cestičky, když to člověka baví. Jsou i 

učitelé, kteří cestičky nehledají, kteří to dovykládají klasickým způsobem a jdou po nich, 

aby to plnili. Potom by měl být rozhodující výsledek, ale jde o to, co má být tím 

výsledkem? Jestli umí počítat nebo jestli je slušný. To je právě to, co od toho chtít. Ideální 

by bylo, kdyby byl slušný a uměl i počítat.

40 T: přispívá k tomu matematika?

41 U: přispívají k tomu učitelé. To je základ. Tam je to. Je jedno, jaký máte předmět. Je 

důležité, abyste v něm byl pevný a měl ho rád. Děti to poznají/vycítí jestli jste to šli jen 

odvykládat, nebo při jejich dotazech jste schopni na to zareagovat a dát jim jistý řád. 

Každopádně je matematika jedním z těch předmětů a předně je s dobrou časovou dotací, 

protože ji máme každý den, tak musí napomáhat. I když by to mělo jednu hodinu, tak jde o 

osobnost člověka. Že tam jste každý den, tak přejímají vaše názory, hodnoty, tak to musí 

určitě ovlivnit. Nevím, jako jestli matematika není ředitel - ta osoba, která to učí.

42 …

43 U: Vloni jsem tam měl 2 děti, které vyhráli okresní olympiádu. Jedno bylo na prvním a 

jedno na pátém místě, což je pěkné. Letos byl jeden hošík druhý, protože mohl jít jen 

jeden žák za kategorii. Teď jsme dělali klokana, 4 se dostali na 70 bodů, jeden se dostal na 

90 bodů, což je pěkné. Trochu jsem si z toho udělal legraci, protože jsem řekl, že kdo bude 

mít pod 30 bodů, tak dostane 5 z matematiky. Až jsem se smál, když jsem to opravoval, 

protože nikdo neměl pod 30 bodů. Bylo tak 32,33. Většina je pohybovala kolem 40b. Ale 

celkově to není špatné, když to srovnám s jinými školami. Uvidíme, až přijde celkové 

srovnání. S touto třídou jsme dělali před dvěma lety testy a je kousek nad republikovým 

průměrem. Ale zase se tam rovnáte s gymnázii, se školami pražskými výběrovými. My tu 

musíme nabrat každého, bez výběru.

44 U: v matematice je to filosofická otázka, jestli je vést k tvořivosti nebo naopak preciznosti, 

k drilu. To je těžké si na to odpovědět. Mně je bližší je vést k myšlení, ale na druhou 

stranu potom přijde tato situace, co nastala dneska a řeknete si, tím drilem by se taková 

věc nestala, protože i ti čtyřkami a pětkaři uměli dělení, že se nezamysleli a na něco 

nepřišli? Potom je asi ideální od všeho něco.
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45 U:další věc jsou i různá období ve školním roce, př. před Vánocemi, nebo když začnou být 

takové krásné dny, to můžete dělat, co chcete a nezmůžete nic. Nejhorší situace je ta, kde 

je konec 7.r. až do tři čtvrtě roku 8.r., kdy je pubertální věk. V 9.r. už to je dobré, tam se to 

začíná klidnit. Toto je další faktor, který ovlivní výuku. Je to nejen o tom zaujmout to 

opačné pohlaví, tak to je. Někteří to dělají naschvál, aby se neshodil proti ostatním.

46 T: Děkuji Vám mockrát.

47 U: Není zač.
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Příloha	5: Rozhovor	s	učitelkou	CK	13.	2.	 a	následný	rozhovor	

28.	3.	a	náslech	hodiny	14.	2.

1 Učitelka CK

2 Tazatel: Na začátek bych se Vás ráda zeptala na vaši učitelskou profesi. Jak dlouho 

matematiku učíte? Jestli mi to můžete říct?

3 Učitelka CK: Ano, až to spočítám. 4,6 a bez mateřské to teď je pátý rok. Tedy 12 let.

4 T: To bylo na ZŠ?

5 U: Ano na ZŠ.

6 T: Neměla byste nějaký konkrétní příklad z matematiky, kdy měl žák nějaký problém?

7 U: Myslíte, když mu nejde nějaká látka?

8 T: Ano.

9 U: Mají možnost přijít na doučování, domluvit se. Je jim to vysvětleno v hodinách, pokud 

to nechápe, tak může přijít na doučování ráno nebo odpoledne - to se jim moc nehodí, no. 

Jinak to potom řeší tak, že si rodiče seženou nějaké doučování, nebo od spolužáků.

10 T: Kdo je iniciátorem (doučování) v té situaci, když to žákovi nejde?…

11 U: Já jim (dětem) to nabízím. Nabízím to žákům i rodičům na rodičovské schůzce. 

Říkám: když mají někteří problémy, špatné známky atd., tak mohou přijít, zeptat se, 

domluvit. Když přijdou den předem, tak není problém.

12 U: Rovnice - základní - zvládáme. Ekvivalentní rovnice také zvládají.

13 T: Jak jim to tady na začátku ukazujete, když rovnice začínáte?

14 U: Já jdu rovnou na příklad. Řeknu jim, že by ve fyzice vážili, že musí mít na obou 

miskách stejná závaží. I si to prakticky vyzkoušeli, protože tam děláme laborku, tak to ví. 

Tyto příklady, ukázky s nimi vůbec neprocházím a jdu rovnou na ten dril, jak se to má 

počítat, aby si ten dril zavedli. Chci po nich tvrdě lomené čáry. Může si klidně udělat 

rovnou (/-3x+3) do jednoho řádku. Potom tento řádek vynechá a napíše až následující 

(příklad z učebnice). Ale chci, aby ty pravidla měli a bylo vidět přesně, co dělali.

15 Když potom vezmeme rovnice se zlomky, jak začnou vycházet zlomky, zkouška se 

zlomky, tak tam to nikdy nevychází. Teď bojujeme. Vrátili jsme se zpátky ke zlomkům. 

Dostali samostatné práce na doma a budou psát písemku jen na zlomky. 

16 T: Potom není problém s postupem, ale…

17 U: Ne, to základní umí.

18 T: Potom je tam tedy problém s desetinnými čísly,…

19 U: Postup rovnic umí, ale nastane problém, když vychází desetinné číslo nebo zlomek a 

mají ještě počítat zkoušku. Další problém nastane, když mají např. 6x = 2. Vydělit 2 šesti, 

tak všichni vydělí 6:2. Protože se jim zdá, že to jinak nejde.
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20 U: Slovní úlohy. Trochu je problém u složitějších, protože si musí uvědomit druhy úloh. 

Když už se dělají potom úlohy o společné práci a o pohybu, tak už to je dril a už podle 

toho jedou, kdežto tady to jsou obecné úlohy typu: Zvětši číslo o…,Ten je starší,…; což 

činí problém, protože si to nedokáží představit. Procházíme to podle tabulek.

21 Následný rozhovor

22 T: Když jsme řešili rovnice. Používáte nějaké modely? Vy jste říkala, že rovnou jdete na 

příklady.

23 U: Myslíte jako obrázky?

24 T: Nějaké modely, když téma zavádíte.

25 U: Oni vlastně znají rovnice z národní školy, takže my na to navazujeme, jenom to 

rozšiřujeme. Takže jedeme bez obrázků.

26 T: Tedy žádné modely?

27 U: Ne, rovnou jdeme na příklady.

28 T: (váhám, jak správně položit otázku) Nemůže se tam stát, že … Jakým způsobem 

poznáte, že chápou jednotlivé úpravy, které provádějí?

29 U: Myslíte ekvivalentní úpravy, že např. jedné straně (rovnice) je plus a na druhé mínus? 

Vysvětluji jim to například na rouře od kamen a bílé kočce. Na jedné straně máte plus a 

na druhé mínus, jako když na jedné straně je bílá kočka a proběhne rourou, tak tam bude 

mínus, protože se změní jako ta kočka, která je teď černá. Oni si to na tomto pamatují, že 

se tam musí změnit znaménko.

30 T: Tak už máte nějaký model.

31 U: Ukážu jim to na takovémto praktickém příkladu, ale že bych používala nějaké modely, 

obrázky, tak to ne. To jenom, že si to uvědomí, jak a proč se ta znamínka mění.

32 T: O to mi jde. Jestli chápou podstatu úkonů, které provádí.

33 U: V podstatě na tomto příkladu by to pochopit měli. To pochopí.

34 T: Máte ještě nějaký jiný příklad na, kterém jim to ukazujete?

35 U: Ne.

36 POPIS K HODINĚ

37 T: Dalo by se situace z hodiny nějak popsat z Vašeho pohledu? (Mám Tím na mysli 

pracovní atmosféru a činnost žáků.)
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38 U: (velmi váhá) To Vám takto nezhodnotím, jak… Když je tam vidím, tak oni jsou takoví 

upovídaní, ukřičení. Když jim látka jde, tak počítají potichu, soustředěně. Jakmile 

dostanou nějaký problém, že někomu něco málo nejde, tak v té třídě je takový ruch. 

Říkají: já nerozumím. Potom přijde písemka a všichni mají jedničky. V tom je takový 

paradox, že pocit z hodiny je, že tomu nikdo nerozumí. Tak to vysvětlíme o hodinu víc, o 

další hodinu víc. Stále to vypadá, že tomu nikdo nerozumí. Potom dáme písemku a oni to 

všichni mají dobře.

39 T: To je zajímavé.

40 U: V této třídě je to takové.

41 T: (popis situace z hodiny) Kromě toho, mě velice zaujal příklad žáka. Chvilku jsem se v 

hodině věnovala žákovi sedícího vedle mě. (ukazuji v sešitě příslušný příklad - viz 

obrázek) Přes chyby, které tam udělal, tak mu vyšel výsledek správný, ale nevyšla mu 

zkouška. Položil tužku a nechtěl počítat dál. Tak jsme se na to společně dívali a našli 

jsme chyby ve znamínkách. Začal to nějak opravovat do svého řešení a stalo se to 

nepřehledným. Nakonec napsal nové řešení vedle. Říkal, vždyť mi to vyšlo stejně. Říkala 

jsem mu, že … Jakým způsobem, když máte písemku, kontrolujete i postup?

42 U: Když máme písemku, tak jim kontroluju postup a za každou matematickou operaci 

mají body. Třeba za jednu rovnici mají klidně i 14 bodů, aby to bylo odstupňované. 

Někdo se splete ve znaménku, někdo v roznásobení atd. Zkrátka, aby tam nějaké body 

měli za to, že něco vypočítají.

43 T: Žákův závěr byl: „měl jsem to správně“. Říkala jsem: „To nebylo správně. I když 

výsledek máte stejný, tak postup správně nebyl a paní učitelka by Vám to uznat 

nemohla.“ Potom přišel na to, že chybu měl ve zkoušce, i když ji v podstatě měl i v řešení 

rovnice samotné. To mi přišlo u tohoto žáka zajímavé.

44 ... T: V té hodině se v jednu chvíli hlásilo 5 dětí, možná 4-5. Nepočítali a čekali, až vy k 

nim přijdete. Někteří - opravte mě, jestli si to myslím špatně - čekali, až jim chybu 

najdete vy, že se nesnažili si tu chybu opravit. Je to tak?

45 U: Ano, je to tak. Jak tam je nějaký problémový příklad, tak to tak dělají. A to ještě byli 

hodní. Když zjistí, že jim to nejde, tak tam začnou vykřikovat, jak to je hloupé, jak by to 

vůbec mohli k něčemu v životě potřebovat? Ale když jim látka jde a umí to a vychází jim 

to, tak není problém a počítají.

46 T: V čem je tedy problém, když jim to nejde?

47 U: (váhá) Já bych řekla, že nechtějí přemýšlet, nechtějí se pozastavit, hledat chybu. V 

tomto jsou takoví konzumní. Když mi to jde, tak v pohodě, jedu, ale když mi to nejde, tak 

proč bych se namáhal? On mi to někdo najde, nebo řeknu, že to neumím nebo že to je 

těžké.
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48 T: Kromě toho, vidíte tam ještě nějakou další příčinu?

49 U: Ne, to nevím.

50

51 3. vyučovací hodina (začátek v 10h.) 14. 2. 2012 

52 Ročník: 8.A polovina třídy (Organizačně v této třídě mají výuku matematiky rozdělenou 

na 2 paralelní poloviny. Ve stejnou hodinu vyučují 2 učitelé, každý svou polovinu třídy.)

53 Přítomno: 15 Žáků (10ch, 5d)

54 Vzhled třídy: okna vlevo, křídová tabule, 3 řady lavic, nástěnné mapky, plakátky -

hudebna;

55 Cíl hodiny: Výukový - procvičit a upevnit počtářské dovednosti v rovnicích; ujištění se, 

zda jsou schopni řešit i komplikovanější rovnice

56 Téma: Rovnice - závěrečné opakování

57 Kompetence: Komunikační, komp. k řešení problémů (diskuze nad řešeními), sociální 

(diskuze se spolužáky k tématu)

58 Motivace: Nevysloveno.

59 Struktura hodiny (45 min)

60 Úvod: U (učitelka): organizační záležitosti; rozdání papíru s příklady na rovnice; Žáci ho 

budou mít doma na týden; příklady z něho budou v písemce (podle slov CK papíry s 

příklady žáci 

61 Ž (ch) se omlouvá, že nemá sešit (prý si koupil nový a nechal ho doma) a učebnici; U: piš 

na papír

62 Počítání: Žáci počítají na tabuli. (Vítek - komediant třídy se předvádí a celou hodinu 

diskutuje, ale za hodinu spočítal max. 3 rovnice; na tabuli dělal drobné chyby, které 

postupně

63 U: Zkoušku děláme tak, že si nejprve přepíšeme za L to, co je na levé straně s x-em a 

potom dosadíme.

64 U: Chodí po třídě ke každému, kdo se hlásí, opravuje postup. Dává důraz na vlastní 

tempo tak, aby nedělali chyby.

65 Ale když to Ž nevychází, tak čeká, až mu U najde chybu a opraví. Nesnaží se si chybu 

sám najít.

66 Mají si počítat podle vlastního tempa.

67 K tabuli chodí dobří počtáři, ale občas udělají chybu spíše z nepozornosti.

68 Cvičení 4.: 
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69 U: Neděste se, když vám tam vyjde druhá mocnina. Rovnice jsou tak postavené, aby se to 

odečetlo.

70 Jen to U dořekne, tak se žák začne ptát, proč tam vyjde druhá mocnina. Učitel mu to 

vysvětluje.

71 Problém je roznásobení, nepřehledný zápis na tabuli.

72 Ž na tabuli dopočítal, hlásí se zároveň 4 - 5 Žáků, U se jim postupně věnuje; Chlapci se 

ve třídě baví a nepočítají

73 D(1) říká, že rovnicím na roznásobování dvojčlenů nerozumí; Učitel jí říká ať se ani 

nesnaží, že na ně nemá, že má počítat jen příklady ze cvičení 2 (roznásobení dvojčlenu 

číslem), (dost mě to zarazilo, ale dívka má IVP)

74 4c: chyba v zadání - U obchází každého žáka a opravuje mu zadání v listu; prý, když to 

řekne do pléna, tak si to nikdo neopraví

75 Na tabuli se počítají následující příklady:

76 Cvičení 5.: (odstraňování složených závorek); cv.6;cv.7 (rovnice se zlomky)

77 U: Jak budeme závorky odstraňovat? Zevnitř.

78 U musí připomenout na konkrétním přikladu, jak se závorka upravuje.

79 Problém: mínus před závorkou; sčítání záporných čísel (U demonstruje na penězích -

dluhy, příjmy)

80 Diskuze chlapců:

81 15/30 = 0,5; Chlapec vedle mě tvrdí, že to je 0,2. Já: Jak to? Kolikrát se vejde 15 do 30? 

Ž: Dvakrát. Já: Ano, ale je to polovina té 30, ne? (napsala jsem zlomek 15/30) Jak tento 

zlomek zkrátíte?; Ž se začal usmívat - už mu to došlo a řekl: „jasně, 0,5“)

82 Vítek stále „machruje“; U - ještě jsi toho nenechal? Pokud chceš, tak se příště sejdeme o 

5 minut dříve, abychom se mohli zasmát tvým rádoby vtipným řečem, když potom budeš 

v hodině v klidu. Ale sebevědomí máš na to dost silné, ne?; Vítek: Ale už mám 3 

příklady.

83 U: „Vidíte, že ty rovnice už jsou trochu těžší. Používejte v nich všechno, co už známe, 

znaménka před závorkou atd.“

84 Oprava postupu řešení rovnice:

85 Ž vedle mě počítá příklad se závorkami, ale má tam chyby. Nesprávně pracuje se 

znaménkem mínus. Paradoxem bylo, že mu přes chyby rovnice vyšla a udělal chybu ve 

zkoušce. 

86 Ž: „Nevychází mi zkouška.“

87 Návodnými otázkami se ho snažím dovést, aby si našel chybu, protože když mu to 

nevyšlo, tak chtěl úplně přestat počítat. Neměl chuť najít si chybu. V každém řádku 

rovnice jsme nalezli většinou i více chyb. Celé řešení rovnice jsme opravili.
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88 Po vyřešení má radost, že už to má dobře.

89 Ž: ale tady mi to vyšlo, to bylo dobře. Já: ale měl jste v postupu chyby, to by paní 

učitelka neuznala.

90 Dále počítá rovnice se zlomky (cv.7 c, a) - už se mě nebojí zeptat, kde má chybu; řešíme 

několik možností práce se zlomky, na první pohled možná složité hledání společného 

jmenovatele dvojčlenu v závorce.

91 Po vyřešení si Ž vzpomněl, že se učili nejprve odstranit zlomek a potom počítat.

92 Tabule (7c, 7a):

93 Opakované chyby: práce se znaménkem, roznásobování

94 Př.: vyšlo 0 = 0, tj. nekonečně řešení. Tedy nemusíme dělat zkoušku.

95 Zvoní. U: Ještě nekončíme. Vážení. Dnes jsme vyřešili dost příkladů. Doma si počítejte, 

když nebudete nějaký vědět, tak ho přineste a spočítáme ho ve škole.

96 Ž: Ten papír si máme nechat?

97 U: Papír si nechte. Vrátíte mi ho příští týden.

98 Použité metody: samostatná práce jednotlivců s kontrolou učitele a případnou kontrolou 

s tabulí

99 Pomůcky: pracovní list - mám ho k dispozici, sešit, tabule

100 Domácí úkoly: propočítávání rovnic, dle svého (záleží na každém žákovi)

101 Hodnocení žákovy činnosti (diagnostické metody) a atmosféry

102 Žáci víceméně pracovali dle pokynů učitele. Ve chvíli nevědomosti se obraceli na 

učitelku, aby jim v řešení nalezla chybu nebo vysvětlila, co mají dále dělat.

103 Aktivní je v hodině pár žáků a nejvíce p. učitelka. Mnoho žáků za celou hodinu spočítalo 

velmi málo příkladů, protože evidentně nechtěli pracovat.

104 Žák vedle mě spočítal nejméně 6 rovnic se zkouškou.

105 V hodině byla velmi rušná atmosféra.

106 Didaktické a jiné poznámky k průběhu hodiny

107 Procvičovací hodina.

108

109

Mnozí žáci se skutečně nesnažili a chtěli, aby to učitelka téměř počítala místo nich, nebo 

jim alespoň „naservírovala“ celý postup řešení.Vzhledem k tomu, že si každý měl počítat 

vlastním tempem, tak se záhy rozešlo počítání na tabuli s tím, co počítali do sešitu. 

Někteří byli rychlejší, ale někteří byli dokonce pomalejší i o 2 rovnice za celou hodinu.
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