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ABSTRAKT
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v analýze čtyř provedených výukových experimentů, kde jsou zkoumány nejen jednotlivé
matematické úlohy, ale i úlohová prostředí jako celky. Na základě zkušeností z této
analýzy jsou provedeny úpravy navržené metodologie tak, aby byla využitelná ve výukové
praxi i v didaktickém výzkumu. Hlavním výsledkem práce je vytvoření metodologie
zkoumání přesnosti užití matematických úloh ve výuce, která je založena na porovnání
popisů čtyř charakteristických složek matematické úlohy v různých fázích jejího využití ve
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ABSTRACT
The thesis deals with practical implementation of challenging tasks in mathematics
education. The methodology for examining “the fidelity of implementation of
mathematical tasks” is being designed to describe whether the task is used according to the
original intention of the teacher or according to the intention of its author. This
methodology is employed in the analysis of four experiments to examine mathematical
tasks and task environments. Then, based on the experience with the analysis, the
methodology is adapted to the needs of both the teaching practice and educational research.
The main result of the thesis is the creation of the methodology for examining the fidelity
of implementation of mathematical tasks which is based on contrasting the descriptions of
four general elements of the mathematical task at different phases of its implementation.
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Předmluva
Na základě svého přesvědčení, že existuje významná souvislost mezi způsobem
komunikace užívaným učiteli ve výuce matematiky a kvalitou matematického poznání
osvojovaného žáky, jsem původně měla v úmyslu v disertační práci hlouběji rozvíjet téma
své diplomové práce (Růžičková, 2007): učitelovy otázky a obecně komunikace
v hodinách matematiky. Postupem času jsem však s ohledem na poznatky získané studiem
odborné literatury i provedením dotazníkového šetření mezi učiteli a především s ohledem
na zkušenosti z vlastní výukové praxe dospěla k názoru, že jakkoli jsou komunikace
obecně a otázka konkrétně významnými nástroji učitele matematiky, klíčovou roli ve
výuce matematiky hraje matematická úloha jakožto základní materiál, s nímž učitel
společně s žáky těmito nástroji pracuje. Uvědomila jsem si totiž, že ať už za parametry
kvalitní výuky matematiky považujeme cokoli a ať už tuto kvalitu zkoumáme v jakémkoli
teoretickém rámci, vždy se nakonec ve větší či menší míře zabýváme charakteristikami
matematických úloh a způsobem práce s nimi ve výuce.
Z pohledu učitele matematiky na víceletém gymnáziu jsem si položila tyto (trochu
naivní) otázky: „Co je to dobrá matematická úloha?“, „Jak tuto úlohu správně použiji?“.
Z pohledu výzkumníka jsem se tedy ptala: „Jak určit parametry, k nimž budeme vztahovat
kvalitu matematické úlohy?“, „Jaké jsou vzhledem k těmto parametrům charakteristiky
kvalitních úloh?“, „Jaké jsou charakteristiky kvalitní práce s těmito úlohami?“, „Jak
posoudit míru kvality práce s matematickými úlohami?“. Snaha o hledání odpovědí na
výše uvedené otázky učitele i výzkumníka je zdokumentována v této disertační práci.
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Úvod
Tato disertační práce je zaměřena na zkoumání způsobu učitelova praktického využití
podnětných matematických úloh. Jejím hlavním cílem je navrhnout metodologii zkoumání
přesnosti užití matematických úloh v rámci vyučovacích hodin, která popisuje, do jaké
míry je daná úloha ve výuce užita v souladu se záměrem jejího autora, případně v souladu
s původním záměrem učitele (podrobněji viz 3.3). Práce je členěna na dvě základní části.
Rešeršní část (Část I: Teoretická východiska) je věnována dosavadním teoretickým,
metodologickým i praktickým výsledkům vztahujícím se ke zkoumanému tématu. Ve
výzkumné části (Část II: Realizace a analýza výukových experimentů) je navržena vlastní
metodologie zkoumání přesnosti užití matematických úloh ve výuce, která je aplikována
v analýze čtyř výukových experimentů. Na základě zkušeností s touto aplikací je pak
navržená metodologie upravena.
Dílčí výsledky výzkumné práce byly dříve publikovány zejména v mé monografii
(Růžičková, 2012a), ale také ve sbornících z mezinárodních i domácích konferencí
(Růžičková, 2010; Růžičková, 2011; Růžičková, Novotná 2011a; Růžičková, Novotná
2011b; Růžičková 2012b; Novotná, Růžičková, 2012) a v mé diplomové práci (Růžičková,
2007). Některé části této disertační práce proto vznikly přepracováním a úpravou
uvedených textů.
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Část I: Teoretická východiska
Rešeršní část práce je věnována dosavadním teoretickým, metodologickým i praktickým
výsledkům ve třech základních rovinách. V Kapitole 1 je popsáno typologické členění
matematických úloh, které umožní užité matematické úlohy charakterizovat. V Kapitole 2
jsou uvedeny charakteristiky pedagogických situací v hodinách matematiky, především
situací komunikačních. V obou úvodních kapitolách je zdůrazněn teoretický rámec Teorie
didaktických situací. V Kapitole 3 je diskutována problematika výběru matematických
úloh a metodologie zkoumání jejich užití ve výuce. V Kapitole 4 je pak provedena syntéza
poznatků z uvedených tří oblastí, která směřuje k vymezení pojmu podnětná matematická
úloha.

12

1 Typologické členění matematických úloh
V této kapitole je popsáno typologické členění matematických úloh a matematických
znalostí. Toto členění přispěje k vymezení pojmu podnětná úloha ve smyslu, v němž tento
pojem budeme používat v dalších kapitolách práce, a zároveň v rámci analýzy experimentů
umožní charakterizovat užité matematické úlohy. Nejprve je popsána Bloomova taxonomie
výukových cílů, z níž většina taxonomií učebních úloh přímo či nepřímo vychází. Jako
příklad jsou pak uvedeny klasifikace matematických úloh použitých v mezinárodních
výzkumech TIMSS a OECD/PISA. Dále jsou zmíněna klasifikační kritéria matematických
úloh dvou dalších autorů a nakonec je uvedena charakteristika matematických znalostí
používaná v rámci Teorie didaktických situací. Tyto typologie uvádíme jako příklad
možností charakteristik matematických úloh. Tato práce si neklade za cíl ani plný výčet
všech existujících typologií matematických úloh, ani úplný či plně aktuální popis žádné ze
zmíněných typologií.
Matematická úloha je obecně vymezena jako soubor úkolů nebo jeden komplexní
úkol, který zaměřuje pozornost žáků na určitý matematický pojem (Stein, Grover,
Henningsen, 1996). W. Doyle (1988) zahrnuje do konceptu matematické úlohy
i očekávané myšlenkové nebo materiální výsledky žáků, stejně jako postupy a prostředky,
které k dosažení těchto výsledků využijí.
Výběr matematických úloh a jejich užití lze pokládat za významnou složku
ovlivňující učení žáků. W. Doyle (1988) uvádí, že úlohy představují základní nástroj
učitele matematiky, který s jejich pomocí hlouběji seznamuje žáky s vybranými
matematickými koncepty. Matematické úlohy tedy vymezují matematický obsah, který
mají žáci možnost se skutečně naučit. Soubor matematických úloh, které žák v průběhu
svého vzdělávání vyřeší, podle W. Doyla (1988) zároveň klíčovým způsobem formuje
představy tohoto žáka o tom, jak se matematika „dělá“ a co matematika obecně je.
Matematické úlohy ovšem tvoří i kvantitativně významnou složku hodin matematiky,
protože například podle výsledků TIMSS 1999 Video Study (Hiebert et al., 2003) žáci
stráví více než 80 % času v hodinách matematiky právě řešením matematických úloh.
Za důležitou charakteristiku matematické úlohy jsou považovány myšlenkové
procesy, které tato úloha potenciálně může u žáků vyvolat. M. Stein, B. Grover
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a M. Henningsen (1996) užívají v této souvislosti pojem kognitivní nároky1,2 učební úlohy
a rozlišují úlohy s vysokými kognitivními nároky a úlohy s nízkými kognitivními nároky,
přičemž vymezení jednotlivých kategorií je založeno na klasifikaci myšlenkových procesů
vycházející z Bloomovy taxonomie.

1.1 Bloomova taxonomie výukových cílů
1.1.1 Bloomova taxonomie výukových cílů: rok 1956
Bloomova taxonomie je teoretický koncept, jehož cílem bylo vytvořit klasifikační rámec
vzdělávacích cílů. Jednotlivé kategorie jsou upořádány vzestupně vzhledem ke zvyšující se
složitosti kognitivních procesů. Původní jednodimenzionální taxonomie kognitivních cílů
(Bloom, 1956) uspořádává výukové cíle do šesti kategorií kognitivní úrovně: znalosti,
pochopení, aplikace, analýza, syntéza, hodnocení.
Bloomova taxonomie byla navržena jako poměrně univerzálně použitelná, neboť
není určena pouze ke klasifikování vzdělávacích cílů, ale i ke zkoumání vyučovacích
činností a hodnotících nástrojů, a to vše v rámci nejrůznějších vědních oborů
a vyučovacích předmětů. Tato univerzálnost má však za následek i značnou obecnost
použitých pojmů, jejichž interpretace uvnitř jednotlivých vědních oborů a vyučovacích
předmětů je v některých situacích poměrně obtížná. Už autor původní taxonomie
B. S. Bloom zastával názor, že:
„V ideálním případě by každý vědní obor měl mít svou vlastní taxonomii cílů ve
svém vlastním jazyce, která by byla podrobnější a více by se blížila specifickému způsobu
vyjadřování a uvažování typickému pro daný obor.“3 (Bloom, cca 1971)
Proto byly dále zpracovány specifické taxonomie pro konkrétní obory a vyučovací
předměty (Bloom, Hastings, Madaus, 1971), včetně Bloomovy taxonomie modifikované
pro matematiku (Wilson, 1971, viz Tabulka 1). Tato modifikace kromě teoretického rámce
vztaženého specificky k matematice zahrnuje i celou řadu konkrétních matematických
úloh, na nichž je popisované typologické členění ilustrováno.
1

cognitive demands
K tématu práce se vztahuje řada termínů zavedených v cizojazyčné literatuře (především v angličtině).
V práci většinou používám český ekvivalent (buď obecně přijímaný nebo zde navržený) a anglický pojem
uvádím v poznámce pod čarou. Pokud se odpovídající český termín obtížně hledá, případně nevystihuje
původní význam, používám anglický originál a přibližný český překlad uvádím v poznámce pod čarou.
3
Ideally, each major field should have its own taxonomy of objectives in its own language – more detailed,
closer to the special language and thinking of its experts.
2
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KOGNITIVNÍ PROJEVY
A. Výpočty
A1.

Konkrétní poznatky

A2.

Znalost terminologie

A3.

Dovednost provádět algoritmické úpravy
B. Pochopení

B1.

Znalost konceptů

B2.

Znalost principů, pravidel a obecných poznatků

B3.

Znalost matematické struktury

B4.

Dovednost převádět složky problémových situací mezi jednotlivými reprezentacemi

B5.

Dovednost sledovat argumentační linii

B6.

Dovednost číst a interpretovat problémovou situaci
C. Aplikace

C1.

Dovednost řešit rutinní problémy

C2.

Dovednost provádět srovnání

C3.

Dovednost analyzovat data

C4.

Dovednost rozpoznávat pravidelnosti, izomorfismy a symetrie
D. Analýza

D1.

Dovednost řešit nerutinní problémy

D2.

Dovednost objevovat vztahy a vazby

D3.

Dovednost provádět důkazy

D4.

Dovednost kriticky hodnotit důkazy

D5.

Dovednost zobecňovat a hodnotit zobecňování

Tabulka 1: Taxonomická tabulka4 (podle Wilson, 1971)

1.1.2 Revidovaná Bloomova taxonomie: Taxonomická tabulka
Revidovaná Bloomova taxonomie (Anderson, Krathwohl, 2001) je na rozdíl od původní
taxonomie (Bloom, 1956) dvojdimenzionální a při vymezování kognitivních cílů rozlišuje
procesuální a obsahovou stránku. Každá z daných dvou dimenzí je pak členěna na
jednotlivé kategorie, dále pak na subkategorie. Terminologicky má formulace výukového
cíle obsahovat činnost studenta vyjádřenou slovesem (procesuální stránka, dimenze
Vycházíme z původní modifikace Bloomovy taxonomie pro matematiku (Wilson, 1971), která do češtiny
přeložena nebyla, proto uvádíme vlastní překlad.

4
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kognitivních procesů) a předmět této činnosti vymezený substantivem (obsahová stránka,
dimenze znalostí).
Toto členění zpracovali autoři do tří tabulek, jejichž české přepracování je uvedeno
níže (Tabulka 2, Tabulka 3, Tabulka 4). Uváděný překlad taxonomické tabulky
a rozčlenění jednotlivých kategorií využívá většinou české ekvivalenty použitých termínů
a charakteristik podle (Byčkovský, Kotásek, 2004). Nejvýraznější výjimkou5 je překlad
anglického termínu „knowledge“, kde se oproti termínu „poznatky“ užívanému ve
zmiňovaném článku přikláníme k překladu „znalosti“, který se vzhledem k dalšímu
kontextu použití daného termínu jeví jako vhodnější.
KOGNITIVNÍ PROCESY
ZNALOSTI

1.

2.

Zapamatovat si Porozumět

3.

4.

5.

6.

Aplikovat

Analyzovat

Hodnotit

Tvořit

A. Znalosti
faktické
B. Znalosti
konceptuální
C. Znalosti
procedurální
D. Znalosti
metakognitivní
Tabulka 2: Taxonomická tabulka (podle Anderson, Krathwohl, 2001)

Revidovaná Bloomova taxonomie: Dimenze znalostí
Dimenze znalostí (Tabulka 3) popisuje obsahovou stránku kognitivních cílů. Přestože jsou
zde jednotlivé typy a subtypy seřazeny postupně, nepředpokládají autoři jejich
hierarchicko-inklusivní uspořádání.
Příklady znalostí v jednotlivých subtypech (Anderson, Krathwohl, 2001) jsou
vybrány ze širšího okruhu oborů, proto je ve vhodných případech doplníme nebo

5

Odlišně také překládáme některé názvy subtypů dimenze znalostí a jejich charakteristiky a některé názvy
kognitivních procesů a jejich charakteristiky.
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nahradíme vlastními příklady znalostí vztahujících se k různým matematickým oblastem
na různých úrovních.6

HLAVNÍ TYPY A SUBTYPY

PŘÍKLADY
Základní poznatkové prvky, které si
žáci musí osvojit, aby byli schopni
orientovat se v daném oboru nebo
v něm řešit úlohy

A. Znalosti faktické

− technické termíny
Aa.

Terminologie

− matematická symbolika
− logická symbolika

Ab.

− základní rovinné útvary

Konkrétní poznatky

− číselné soustavy
Vzájemné funkční vztahy mezi
poznatkovými prvky uvnitř větší
struktury

B. Znalosti konceptuální

Ba.

Klasifikace a kategorie

Bb.

Zákonitosti a zobecnění

Bc.

Teorie, modely, struktury

− klasifikace shodných zobrazení
v rovině podle počtu samodružných
bodů a směrů
− Pythagorova věta
− vztahy mezi kořeny a koeficienty
kvadratické rovnice
− struktura reálných čísel
− Peanův model přirozených čísel.
Pracovní postupy, metody zkoumání,
kritéria pro výběr postupů,
algoritmů, technik a metod

C. Znalosti procedurální

− algoritmus celočíselného dělení
Ca.

Cb.

6

− Euklidův algoritmus

Postupy a algoritmy
specifické pro daný obor

− postupy určení kořenů kvadratické
rovnice

Techniky a metody specifické
pro daný obor

Vlastní příklady jsou v tabulce uváděny kurzívou.
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− analytická a syntetická metoda
hledání množin bodů dané vlastnosti
− různé metody hledání největšího
společného dělitele čísel, polynomů

− výběr vhodné metody řešení
soustavy rovnic
Cc.

− kritéria určení definičního oboru
funkce

Kritéria pro výběr vhodného
postupu

− podmínky pro použití L’Hospitalova
pravidla pro výpočet limity funkce
Obecné znalosti o poznávání,
obeznámenost s vlastními
kognitivními procesy

D. Znalosti metakognitivní

− znalost heuristických metod

Da.

Strategické znalosti

Db.

Obeznámenost s kognitivními
úlohami, včetně kontextu a
podmínek

Dc.

− obeznámenost s typy testů, které
zadávají jednotliví učitelé
− znalost kognitivních nároků
kladených různými typy úloh
− uvědomování si vlastních
kognitivních předností a slabin
(např. „V geometrických úlohách
jsem schopen přesně synteticky
popsat postup konstrukce, ale mám
problémy řešit tyto úlohy prostředky
analytické geometrie.“)

Sebepoznání

− uvědomování si vlastní úrovně
poznání
Tabulka 3: Dimenze znalostí (podle Anderson, Krathwohl, 2001)

Revidovaná Bloomova taxonomie: Dimenze kognitivních procesů
Dimenze kognitivních procesů (Tabulka 4) popisuje procesuální stránku kognitivních cílů.
Ani v případě kognitivních procesů není rozčlenění vnímáno jako hierarchicko-inklusivní:
„Těchto 19 kognitivních procesů by se nemělo vzájemně překrývat, společně
vymezují a ohraničují daných šest kategorií.“7 (Anderson, Krathwohl, 2001, str. 66)
V originále (Anderson, Krathwohl, 2001) jsou definice kognitivních procesů
v jednotlivých kategoriích doplněny konkrétními příklady z různých oborů, které zde pro
stručnost neuvádíme.

7

These 19 specific cognitive processes are intended to be mutually exclusive; together they delineate the
breadth and the boundaries of the six categories.
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KATEGORIE

ALTERNATIVNÍ NÁZEV

DEFINICE

Kognitivní procesy
1. Zapamatovat si
1.1. Rozpoznávání

1.2. Vyvolávání z paměti

2. Porozumět
2.1. Interpretování

Vybavit si příslušnou znalost z dlouhodobé paměti
Identifikování

Vybavování

Konstruovat smysl sdělení zprostředkovaného ústně,
písemně nebo graficky

2.2. Dokládání
příkladem

Objasňování, parafrázování,
znázorňování, převádění
Ilustrování, uvedení
příkladu

2.3. Klasifikování

Kategorizování, zařazování

2.4. Sumarizování

Abstrahování, zobecňování

2.5. Usuzování

Odvozování závěrů,
odhadování dalšího vývoje

2.6. Srovnávání

Porovnávání odlišností,
mapování, přiřazování

2.7. Vysvětlování
3. Aplikovat
3.1. Vykonávání

3.2. Implementování

4. Analyzovat

Lokalizování znalostí
v dlouhodobé paměti, které
jsou konzistentní
s předloženým materiálem
Vybavování si znalostí
z dlouhodobé paměti

Vytváření modelů

Převádění z jedné formy
reprezentace do jiné
Ilustrování pojmu nebo
zákonitosti konkrétním
příkladem
Určení, že něco patří do
určité kategorie
Vyjadřování hlavní
myšlenky nebo východisek
Odvozování logických
závěrů na základě
předložených informací
Zjišťování shod a rozdílů
mezi dvěma myšlenkami,
předměty, jevy
Vytváření kauzálního
modelu systému

Provádět nebo využít známé postupy v daných situacích
Provádění postupů

Využívání

Aplikování známých
postupů při řešení běžných
úloh
Aplikování známých
postupů v nových situacích

Rozkládat celek na podstatné části, určovat jejich
vzájemné vztahy a jejich vztah k celkové struktuře nebo
účelu
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4.1. Rozlišování

Uvědomování si rozdílů,
odlišování, vyčleňování,
vybírání

4.2. Strukturování

Vyhledávání souvislostí,
začleňování, vymezování,
rozčleňování
Dekonstruování

4.3. Přisuzování

5. Hodnotit

Odhalování, monitorování,
testování

5.2. Posuzování

Vyjadřování kritických
soudů

6.1. Generování

Určování úhlu pohledu,
vlivu, hodnot nebo záměru,
které stojí za předloženým
materiálem

Posuzovat na základě kritérií a norem

5.1. Ověřování

6. Tvořit

Rozlišování podstatných
a nepodstatných nebo
důležitých a nedůležitých
částí předloženého materiálu
Určování místa nebo funkce
prvků uvnitř struktury

Odhalování nepřesností
a omylů v procesu nebo
v jeho výsledcích; určování,
zde je proces nebo výsledek
vnitřně konzistentní;
zjišťování efektivity použití
daného postupu
Odhalování rozporů mezi
výsledkem a vnějšími
kritérii; zjišťování vhodnosti
daného postupu pro řešení
daného problému

Skládat prvky tak, aby vytvářely koherentní nebo
funkční celek; reorganizovat prvky do nových modelů
a struktur
Formulování hypotéz

6.2. Plánování

Navrhování

6.3. Vytváření

Konstruování

Formulování alternativních
hypotéz založených na
vymezených kritériích
Navrhování postupu pro
splnění určitého úkolu
Vytváření originálního díla

Tabulka 4: Dimenze kognitivních procesů (podle Anderson, Krathwohl, 2001)

Revidovaná Bloomova taxonomie a matematika
Revidovaná Bloomova taxonomie je v různých podobách a specifikacích prakticky
využívána v řadě situací, kdy je třeba vytvořit teoretický klasifikační rámec matematických
úloh: výzkumy TIMSS (viz kapitola 2.2), PISA (viz kapitola 2.3), ale také např.
Očekávané výstupy dle RVP (VÚP, 2007a, 2007b) nebo Katalogy požadavků zkoušek
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společné části maturitní zkoušky (CERMAT, 2008a, 2008b). Obecná modifikace
revidované Bloomovy taxonomie pro matematiku však zatím provedena nebyla.

1.2 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science
Study)
Mezinárodní výzkum TIMSS je dlouhodobý projekt organizace IEA (International
Association for the Evaluation of Eduactional Achievement), který si klade za cíl
poskytovat učitelům v praxi i politikům zúčastněných zemí informace o výuce matematiky
a přírodovědných předmětů a o výsledcích dosahovaných jejich žáky v těchto předmětech
v mezinárodním srovnání. Výzkum TIMSS probíhá ve čtyřletých cyklech od roku 1995,
přičemž jednotlivé ročníky se liší zaměřením na určité aspekty výukového procesu (např.
příprava učitelů na vyučování, využití elektronických zdrojů ve výuce, postoje žáků
a učitelů) a na zjišťování výsledků vzdělávání některých věkových skupin (tradičně žáků
devítiletých a třináctiletých), ale například i typologickým přístupem k použitým
matematickým úlohám. V rámci výzkumu TIMSS 1999 byla provedena studie TIMSS
1999 Video Study (Hiebert et al., 2003), jejímž cílem bylo popsat výuku matematiky
(a přírodovědných předmětů) v 8. ročníku v několika zúčastněných zemích.
TIMSS je zaměřen na matematické dovednosti a vědomosti, které si žáci osvojují
a rozvíjejí v rámci školní výuky, proto vychází z učebních osnov matematiky zúčastněných
zemí. Konkrétní testové položky jsou do testu zařazovány na základě dohody
mezinárodního týmu odborníků tak, aby respektovaly obsahovou náplň i časové rozvržení
jednotlivých tematických celků učiva matematiky v daných zemích.
Ve výzkumu zaměřeném na třináctileté žáky (8th grade) jsou jednotlivé testové
položky typologicky členěny podle čtyř kritérií: „matematický obsah, matematické
operace, typ úlohy a úroveň obtížnosti“8, přičemž složky matematického obsahu
a matematických operací vycházejí z matematického kurikulárního rámce.
Matematický obsah je na této úrovni vzdělávání členěn do pěti základních oblastí:
„zlomky a čísla; měření; reprezentace a analýza dat a pravděpodobnost; geometrie;
algebra.“9

8

“mathematics content, performance expectation, item format and difficulty level” (Mullis et al., 2000)
“Fractions and Number Sense; Measurement; Data Representation, Analysis and Probability; Geometry;
Algebra” (Mullis et al., 2000)
9
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Matematické operace jsou členěny do pěti kategorií: „znalost; používání rutinních
postupů; zkoumání a řešení problémů; matematické uvažování; komunikace.“10
Jsou rozlišovány tři typy úlohy: úloha s výběrem odpovědi; úloha s tvorbou krátké
odpovědi; úloha s tvorbou delší odpovědi.

1.2.1 Matematické dovednosti a vědomostní úrovně podle
TIMSS 2007
Termín „matematické operace“ je ve studiích k pozdějším výzkumům TIMSS nahrazen
termínem „kognitivní oblasti“11, které jsou rozlišovány čtyři: „znalost faktů a postupů; užití
konceptů; řešení rutinních problémů; uvažování.“12 V rámci výzkumu TIMSS 2007
(Tomášek a kol., 2009) jsou pak rozlišeny tři matematické „kognitivní dovednosti“, které
mají žáci při řešení jednotlivých úloh prokázat: prokazování znalostí, používání znalostí
a uvažování.
Kognitivní komplexnost matematických úloh se s přechodem z jedné kognitivní
oblasti do druhé zvyšuje: od znalosti faktu, postupu nebo pojmu, k použití této znalosti
při řešení známých situací, dále pak při řešení situací nezvyklých a při zobecněném
systematickém uvažování. Přesto „není možné zaměňovat kognitivní komplexnost úlohy
za její obtížnost; pro většinu uvedených kognitivních schopností se dají vytvořit poměrně
jednoduché úlohy, ale i úlohy velmi obtížné.“13 (Mullis et al., 2003, s. 25)
Proto jsou dále rozlišeny čtyři úrovně obtížnosti úloh, které určují vědomostní
úroveň žáků:
První vědomostní úroveň (VÚ1) zkoumá, zda „žáci mají určité znalosti
o přirozených a desetinných číslech, o operacích s nimi a o základních diagramech.“
(Tomášek a kol., 2009, s. 109)
Druhá vědomostní úroveň (VÚ2) zkoumá, zda „žáci dokážou aplikovat základní
matematické znalosti na jednoduché situace.“ (Tomášek a kol., 2009, s. 108)

10

“Knowing; Using Routine Procedures; Investigating and Solving Problems; Mathematical Reasoning;
Communicating” (Mullis et al., 2000)
11
“cognitive domains“ (Mullis et al., 2003)
12
“Knowing Facts and Procedures; Using Concepts; Solving Routine Problems; Reasoning” (Mullis et al.,
2003)
13
“Cognitive complexity should not be confused with item difficulty; for nearly all of the cognitive skills
listed, it is possible to create relatively easy items as well as very challenging items.” (Mullis et al., 2003,
p. 25)
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V rámci třetí vědomostní úrovně (VÚ3) žáci prokazují, že „využívají své znalosti
a dovednosti v různých poměrně složitých situacích.“ (Tomášek a kol., 2009, s. 108)
V rámci čtvrté vědomostní úrovně (VÚ4) žáci prokazují, že „umí třídit informace
a vyvozovat z nich závěry, zobecňovat a řešit složité problémy.“ (Tomášek a kol., 2009,
s. 107)
Kognitivní dovednost Prokazování znalostí
Oblast prokazování znalostí zahrnuje znalost důležitých faktů, postupů a pojmů. Patří sem
následující dovednosti: vybavování, rozpoznávání, počítání, získávání informací, měření,
třídění a uspořádávání. Tato oblast představuje určitý znalostní základ, který je nutným
předpokladem smysluplného matematického myšlení a který umožní studentům bez obtíží
pracovat s matematickým jazykem, základními fakty a zvyklostmi týkajícími se číselných
a symbolických reprezentací a prostorových vztahů.
Faktické znalosti zahrnují základní jazyk matematiky a podstatná matematická
fakta a vlastnosti, které představují základ matematického myšlení. Postupy mají vytvářet
určitý most mezi základními znalostmi a využitím matematiky při řešení rutinních
problémů. Porozumění pojmům je nezbytné pro efektivní využití matematiky při řešení
problémů, při matematickém uvažování i při rozvoji matematického porozumění. Znalost
konceptů má studentům umožnit hledat souvislosti mezi jednotlivými poznatky, které by
jinak byly v paměti uloženy izolovaně, čímž jim dovoluje rozšiřovat své dosavadní
znalosti, posuzovat správnost matematických tvrzení a metod a vytvářet matematické
reprezentace.
Příklady úloh14 z oblasti Prokazování znalostí:
Úloha PrZ1 (VÚ3):
Ve kterém zápisu je číslo 1 080 rozloženo na součin prvočísel?

14

A) 1 080 = 8 ⋅ 27 ⋅ 5

B) 1 080 = 2 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 9 ⋅ 5

C) 1 080 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 5

D) 1 080 = 2 2 ⋅ 3 2 ⋅ 6 ⋅ 5

Tomášek a kol., 2009
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Úloha PrZ2 (VÚ2):
Které z následujících čísel je NEJMENŠÍ?
A)

1
2

B)

5
8

C)

5
6

D)

5
12

Úloha PrZ3 (VÚ4):
a = 3, b = −1 . Kolik je 2a + 3(2 − b ) ?
A) 15

B) 14

C) 13

D) 9

Úloha PrZ4 (VÚ2):
Který bod má souřadnice [3; −2] ?

A) P

B) Q

C) R

D) S

Kognitivní dovednost Používání znalostí
Oblast používání znalostí zkoumá schopnost žáků aplikovat znalosti a pojmy při řešení
úloh. Patří sem následující dovednosti: vybírání, vyjadřování, modelování, provádění,

řešení rutinních problémů.
Rutinní problémy odpovídají standardním úlohám, jimiž se v rámci vyučovací
hodiny procvičují určité metody nebo techniky. Tyto problémy mohou být zasazeny do
(kvazi)reálného kontextu nebo se mohou týkat čistě matematických otázek. Problémy
zaměřené na tuto kognitivní dovednost v každém případě navozují poměrně obvyklé
matematické situace, při jejichž řešení žáci pouze vyberou a aplikují některý z naučených
postupů.
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Příklady úloh15 z oblasti Používání znalostí:
Úloha PoZ1 (VÚ2):
Zahradník smíchá 4,45 kg travního semene s 2,735 kg jetelového semene. Kolik
kilogramů směsi získá?
Úloha PoZ2 (VÚ4):
Ve třídě je 30 žáků. Poměr počtu chlapců k počtu dívek je 2:3. Kolik je ve třídě
chlapců?
A) 6 chlapců

B) 12 chlapců

C) 18 chlapců

D) 20 chlapců

Úloha PoZ3 (VÚ2):
Autobus jede stále stejnou rychlostí, takže ujetá vzdálenost je přímo úměrná době
jízdy. Když za 5 hodin autobus ujede 120 km, kolik kilometrů ujede za 8 hodin?
A) 168 km

B) 192 km

C) 200 km

D) 245 km

C) [4; 6]

D) [6; 4]

Úloha PoZ4 (VÚ4):
Který bod leží na přímce y = x + 2 ?
A) [0; −2]

B) [2; −4]

Úloha PoZ5 (VÚ2):
Kolik měří úhel s vrcholem v bodě C v trojúhelníku na obrázku?

A) 45°

15

B) 55°

C) 65°

Tomášek a kol., 2009
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D) 145°

Kognitivní dovednost Uvažování
Oblast uvažování se týká neznámých situací, složitých kontextů a úloh, jejichž řešení
vyžaduje více kroků, čímž přesahuje řešení rutinních problémů. Patří sem následující
dovednosti: analyzování, zobecňování, syntetizování, propojování, zdůvodňování.
Matematické uvažování zahrnuje schopnost logického a systematického myšlení:
intuitivní a induktivní uvažování založené na analogiích a pravidelnostech, které umožňuje
najít řešení nerutinních problémů.
„Nerutinní problémy jsou problémy, s nimiž se studenti pravděpodobně zatím
nesetkali. (…) Nerutinní problémy mohou být čistě matematické nebo mohou být zasazeny
do prostředí běžného života. V obou případech je nutné převést znalosti a dovednosti do
nových situací.“16 (Mullis et al., 2003, s. 32)
Příklady úloh17 z oblasti Uvažování:
Úloha Uv1 (VÚ3):
Na výletě bylo více než 55, ale méně než 65 dětí. Děti mohly být rozděleny do
skupin po 7, ale ne do skupin po 8. Kolik dětí bylo na výletě?
Úloha Uv2 (VÚ4):
Ze 13 zápalek byly složeny 4 čtverce v řadě, které jsou na obrázku. Kolik čtverců
v řadě můžeme složit stejným způsobem ze 73 zápalek? Napiš výpočet, jak jsi
dospěl ke své odpovědi.

16

“Non-routine problems are problems that are very likely to be unfamiliar to students. (…) Non-routine
problems may be purely mathematical or may have real-life settings. Both types of items involve transfer of
knowledge to new situations.” (Mullis et al., 2003, p. 32)
17
Tomášek a kol., 2009
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Úloha Uv3 (VÚ4):
Pepa ví, že pero stojí o 1 zed více než tužka. Jeho kamarád za 17 zedů koupil 2 pera
a 3 tužky. Kolik zedů bude Pepa potřebovat, aby si mohl koupit 1 pero a 2 tužky?
Napiš postup výpočtu.
Úloha Uv4 (VÚ3):
Ze které sítě se dá složit krychle?

1.2.2 Charakteristiky zadání matematických úloh podle TIMSS 1999
Video Study
Procedurální komplexnost matematické úlohy18
Komplexnost matematické úlohy samozřejmě není její absolutní vlastností, kromě dalších
faktorů závisí vždy na schopnostech a předchozích zkušenostech žáka, který má danou
úlohu řešit. Relativně spolehlivým a objektivním kritériem hodnocení komplexnosti
matematické úlohy je její procedurální komplexnost, tedy počet kroků potřebný k vyřešení
této úlohy za použití běžného postupu. I zde ovšem spoléháme na intuitivní chápání pojmu
„běžný postup“. Metodický úvod ke studii TIMSS 1999 Video Study (Hiebert et al., 2003)
rozlišuje úlohy s nízkou, střední a vysokou komplexností.
•

Úloha s nízkou komplexností vyžaduje od řešitele nejvýše čtyři rozhodovací kroky
a nezahrnuje žádné dílčí úlohy.

18



Řešte rovnici 3( x + 2) + 5 = 7 .



Určete povrch rotačního válce, znáte-li jeho výšku a poloměr podstavy.

V této souvislosti používá L. Růžičková (2007) termín kvantitativní charakteristika.
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•

Středně komplexní úloha vyžaduje více než čtyři rozhodovací kroky a může zahrnovat
jednu dílčí úlohu.

•



Řešte rovnici 3( x − 2) = 7 − ( x + 4) .



Určete výšku rotačního válce, znáte-li jeho povrch a poloměr podstavy.

Vysoce komplexní úloha vyžaduje více než čtyři rozhodovací kroky a zahrnuje alespoň
dvě dílčí úlohy.


Vytvořte statistický soubor o dvaceti položkách tak, aby se jejich střední
hodnota a medián lišily o jedna.



Porovnejte povrch koule a rotačního válce stejného objemu.

Typy matematických kroků provedených při řešení úlohy19
Tato charakteristika matematické úlohy je určena typem matematických kroků, které žák
při jejím řešení provede, a typem kompetencí, které k vyřešení potřebuje.
Podle terminologie TIMSS 1999 Video Study (Hiebert et al., 2003) se matematické
úlohy dělí na úlohy procedurální, úlohy typu „making connections“ a úlohy typu „stating
concepts“.
•

Procedurální úlohy mají řešení založené na použití známých postupů a algoritmů a na
rutinních výpočtech a manipulaci se symboly. V rámci řešení těchto úloh si žáci
procvičují pravidla a vzorce.

•

Úlohy typu „stating concepts“ vyžadují vybavení si matematické definice, vzorce,
charakteristické vlastnosti, uvedení příkladu matematického pojmu.

•

Úlohy typu „making connections“ vyžadují hledat souvislosti mezi jednotlivými
matematickými pojmy, zobecňovat, formulovat a ověřovat hypotézy.
Zároveň autoři upozorňují, že neexistuje jednoznačný přímý vztah mezi souvislostí

dané úlohy s reálným světem a jejím kvalitativním typem, můžeme se tedy setkat
s aplikačními úlohami čistě procedurálního rázu, ale i s úlohami typu „making
connections“ bez jakéhokoli vztahu k nematematické realitě.

19

V této souvislosti používá L. Růžičková (2007) termín kvalitativní charakteristika.
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1.3 PISA (International Programme for Student Assessment)
Mezinárodní program pro hodnocení žáků OECD/PISA je dlouhodobý projekt, který
vychází ze závazku členských zemí OECD monitorovat s využitím mezinárodního
koncepčního rámce výsledky patnáctiletých žáků a zprostředkovaně pak i výstupy
příslušného vzdělávacího systému. Ve třech sledovaných oblastech (matematická
gramotnost, přírodovědná gramotnost, čtenářská gramotnost) stanovily mezinárodní týmy
odborníků určité znalosti a dovednosti, které jsou zásadní pro plnohodnotné uplatnění žáků
v dalším životě a v dalším vzdělávání. Tyto vědomosti a dovednosti nemusejí být nutně
vázány ke školským znalostem ani ke kurikulu jednotlivých zemí, dokonce je ve výzkumu
PISA deklarována snaha tradiční školní osnovy přesáhnout a zaměřit se například i na
mezipředmětové dovednosti a schopnosti žáků řešit problémové situace. Výzkum PISA
probíhá ve tříletých cyklech od roku 2000, přičemž pro každý testovací cyklus je jedna ze
sledovaných tří oblastí stanovena jako hlavní. Matematická gramotnost byla hlavní oblastí
např. v roce 2003.
Pro oblast matematiky byla zavedena klasifikace, která v podstatě popisuje, jakým
způsobem byly vybrány ty vědomosti a dovednosti, které budou v rámci výzkumu PISA
měřeny. Matematická gramotnost je zde definována jako:
„Schopnost jedince identifikovat a pochopit úlohu, kterou matematika hraje ve
světě, dělat dobře podložené matematické soudy a zabývat se matematikou způsobem,
který bude splňovat potřeby současného a budoucího života jedince jako konstruktivního,
zainteresovaného a přemýšlivého občana.“ (ÚIV, 1999)
Oblast matematické gramotnosti se skládá ze tří komponent: matematický obsah
(matematické kurikulum, význačná témata), použití matematiky v situacích, matematické
kompetence.

1.3.1 Matematický obsah podle PISA
Základem rozčlenění matematických úloh podle jejich matematického obsahu není ve
výzkumu PISA kurikulum zúčastněných zemí založené na jednotlivých matematických
oborech, ale „matematická význačná témata“ nebo také „tematické okruhy“, z nichž každý
hraje významnější roli v některé z fází výzkumu.
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PISA rozlišuje následující tematické okruhy20 (Frýzková, Potužníková, Tomášek,
2006): kvantita, prostor a tvar, změna a vztahy, neurčitost.

1.3.2 Použití matematiky v situacích podle PISA
Jedním z posuzovaných aspektů matematických úloh použitých v rámci výzkumu PISA je i
vazba těchto úloh k mimomatematické realitě. Situace jsou členěny (Frýzková,
Potužníková, Tomášek, 2006) do čtyř kategorií podle rostoucí vzdálenosti od běžné
zkušenosti žáků: osobní, vzdělávací/pracovní, veřejné, vědecké.

1.3.3 Třídy matematických kompetencí podle PISA
Matematické dovednosti, které žáci využijí při řešení jednotlivých úloh, jsou
v terminologii PISA (ÚIV, 1999) charakterizovány takto:
•

Matematické myšlení – kladení otázek charakteristických pro matematiku (včetně
znalosti možných typů odpovědí), rozlišení mezi různými typy vyjádření (definice,
věty, dohady, hypotézy, příklady, podmíněná tvrzení), odpovídající zacházení
s matematickými pojmy.

•

Matematická argumentace – znalost povahy matematických důkazů, sledování
a hodnocení různých typů řetězců matematických argumentů, heuristika, vytváření
matematických argumentů.

•

Modelování – strukturování oblasti nebo situace před jejím modelováním,
„matematizace” (převod reality do matematických struktur), „dematematizace”
(interpretace matematických modelů v reálné situaci), práce s matematickým modelem
(ověřování modelu, uvažování, analyzování a kritika modelu a jeho výsledků,
prezentace modelu a jeho výsledků, kontrola procesu modelování).

•

Vymezení problému a jeho řešení – vymezení, formulování a definování různých druhů
matematických problémů a jejich řešení různými způsoby.

•

Reprezentace – dekódování, interpretace a rozlišení různých forem znázornění
matematických objektů a situací a jejich vzájemných vztahů, výběr odpovídajících
forem znázornění.

20

Ve starších studiích PISA (např. ÚIV, 2000) je rozlišeno více matematických význačných témat: změna
a růst, prostor a tvar, náhodnost, kvantitativní uvažování, neurčitost, závislost a vzájemné vztahy.
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•

Symbolika, formalismy a technické dovednosti – dekódování a interpretace
symbolického a formálního jazyka, pochopení jeho vztahu k přirozenému jazyku,
překlad z přirozeného jazyka do symbolického/formálního jazyka, práce s výroky
a výrazy obsahujícími symboly a vzorce, užívání proměnných, řešení rovnic
a provádění výpočtů.

•

Komunikace – schopnost vyjádřit se různými způsoby k záležitostem matematického
obsahu (ústní i písemnou formou) a pochopit takováto vyjádření.

•

Pomůcky a nástroje – znalost pomůcek a nástrojů (včetně výpočetní techniky), které
napomáhají matematickým aktivitám, schopnost je použít a znalost jejich omezení.
Testové položky však nejsou vytvářeny cíleně pro hodnocení jednotlivých

dovedností, naopak u každé zadané úlohy se předpokládá využití a kombinace několika,
někdy dokonce všech, uváděných dovedností. Proto jsou úlohy ve výzkumu PISA
z pohledu kognitivní náročnosti typologicky členěny podle zařazení do jedné ze tří tříd
kompetencí:
•

reprodukce, definice, výpočty (třída 1);

•

propojení a integrace při řešení problémů (třída 2);

•

proniknutí do podstaty matematiky, matematizace, matematické myšlení a zobecňování
(třída 3).
V každé ze tří tříd kompetencí má na určité úrovni vystupovat každá z jednotlivých

matematických dovedností, které jsou uvedeny výše. V testu jsou zahrnuty testové položky
vyžadující kompetence všech tří tříd (v přibližném poměru 1:2:1, s výhledem zvyšování
důrazu na třídy 2 a 3). Uvedené rozdělení kompetencí v určitém smyslu implikuje jistý
hierarchický vztah mezi danými třemi třídami, kdy úlohy vyžadující kompetence vyšší
třídy budou zpravidla obtížnější. Na druhou stranu nelze toto rozdělení vnímat jako
inklusivní, neboť kompetence nižší třídy nemusejí být nutným předpokladem pro vyřešení
úloh vyžadujících kompetence třídy vyšší. Například M. Shafer a T. Romberg (1999)
uvádějí, že žáci, jejichž kompetence odpovídající třídě 1 jsou průměrné nebo podprůměrné,
mohou prokazovat velmi dobré až výborné kompetence odpovídající třídám 2 a 3.
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Třída kompetencí 1: reprodukce, definice, výpočty
Do této třídy jsou zahrnuty:
„Znalosti faktů, znázornění, rozpoznání ekvivalentů, vybavení si matematických objektů
a vlastností, provádění rutinních postupů, aplikace standardních algoritmů a rozvoj
technických dovedností, (…) výpočty a práce s výrazy obsahujícími symboly a vzorce ve
standardní formě.“ (ÚIV, 1999)
Tato třída kompetencí se tedy vztahuje především k dovednosti symbolika,
formalismy a technické dovednosti.
Testové položky, které jsou zaměřeny na hodnocení kompetencí v této třídě, bývají
zpravidla uzavřenějšího typu (tj. úlohy s volbou odpovědi, úlohy s tvorbou krátké
odpovědi).
Příklady úloh21 ze třídy kompetencí 1
Úloha 1P1:
Vyřeš rovnici 7 x − 3 = 13 x + 15 .
Úloha 1P2:
Napiš 69 % jako zlomek.
Úloha 1P3:

Úsečka m se nazývá__________________kružnice.

21

ÚIV, 1999
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Vzorové úlohy22 zařazené do třídy kompetencí 1
Úloha 1U1:
Který útvar má největší obsah? Vysvětli svoji úvahu.

Úloha 1U2:
V důsledku globálního oteplování některé ledovce roztávají. Dvanáct let po zmizení
ledu začínají růst na skalách malé rostliny nazývané lišejníky. Každý lišejník roste
přibližně ve tvaru kruhu. Vztah mezi průměrem tohoto kruhu a stářím lišejníku lze
přibližně vyjádřit vzorcem: d = 7,0 ⋅ t − 12 pro t ≥ 12 , kde d je průměr lišejníku
v milimetrech a t je počet let, které uplynuly od roztátí ledu. Pomocí vzorce
vypočítej průměr lišejníku 16 let po roztátí ledu. Zapiš svůj výpočet.

Třída kompetencí 2: propojení a integrace při řešení problémů
„Žáci se musejí rozhodnout, jaké použít strategie a matematické nástroje. (…) V této třídě
se také očekává, že žáci budou pracovat s různými metodami vyjádření v závislosti na dané
situaci a účelu, (…) schopni rozlišit mezi různými tvrzeními.“ (ÚIV, 1999)
Úlohy v této třídě kompetencí se typicky vztahují k několika z uváděných
matematických dovedností.
Testové položky, které jsou zaměřeny na hodnocení kompetencí v této třídě, bývají
zpravidla otevřenějšího typu a vyžadují matematické rozhodování a provedení volby mezi
různými strategiemi řešení.

22

ÚIV, 2000
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Příklady úloh23 ze třídy kompetencí 2
Úloha 2P1:
V autě jste ujeli dvě třetiny vzdálenosti. Začali jste s plnou nádrží paliva a nyní je
nádrž plná z jedné čtvrtiny. Máte problém?
Úloha 2P2:
Marie bydlí dva kilometry od školy. Martin pět. Jak daleko od sebe Marie a Martin
bydlí?

Vzorové úlohy24 zařazené do třídy kompetencí 2
Úloha 2U1:
Pizzerie nabízí dvě kulaté pizzy stejné tloušťky v různých velikostech. Malá má
průměr 30 cm a stojí 30 Kč. Velká má průměr 40 cm a stojí 40 Kč. Která pizza je
cenově výhodnější? Uveď svoje zdůvodnění.
Úloha 2U2:
Pavel chce vydláždit obdélníkový dvorek u svého nového domu. Dvorek má délku
5,25 m a šířku 3,00 m. Na čtverečný metr je potřeba 81 kostek. Vypočítej, kolik
kostek Pavel potřebuje na celý dvorek.
Třída kompetencí 3: proniknutí do podstaty matematiky, matematizace, matematické
myšlení a zobecňování
„Žáci musejí rozpoznat prvky matematiky obsažené v dané situaci, extrahovat je a problém
matematicky vyřešit. Musejí analyzovat a interpretovat, vyvinout vlastní modely a strategie
a předkládat matematické argumenty, včetně důkazů a zobecnění.“ (ÚIV, 1999)
Úlohy v této

třídě

kompetencí

se

zpravidla

přímo

vztahují

především

k dovednostem formulace a řešení problému, modelování. Pro uplatnění těchto kompetencí
jsou však často potřebné i dovednosti matematické komunikace (včetně užití
odpovídajícího symbolického a formálního jazyka a vhodných reprezentací a porozumění

23
24

ÚIV, 1999
ÚIV, 2000
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těmto jazykům a reprezentacím), matematického myšlení a argumentace. Proto mohou
kompetence v této třídě zahrnovat i dovednosti a kompetence z jiných tříd.
Příklad úlohy25 ze třídy kompetencí 3
Úloha 3P1:
Do vodní nádrže byly vypuštěny ryby. Graf ukazuje model hmotnostního přírůstku
ryb v nádrži. Předpokládejme, že rybář hodlá vyčkat pár let a poté začít
s rybolovem v nádrži. Kolik let by měl rybář čekat, aby od té doby každoročně
ulovil co největší počet ryb? Vysvětli svou odpověď.

Vzorové úlohy26 zařazené do třídy kompetencí 3
Žádná ze vzorových úloh uvedených v (ÚIV, 2000) není kódována jako úloha třídy
kompetencí 3.

1.4 Kvantitativní a kvalitativní charakteristika matematických
úloh
Pro charakteristiky zadání matematických úloh dle TIMSS 1999 (viz 1.2.2) užívá
L. Růžičková (2007) termíny kvantitativní, resp. kvalitativní charakteristika matematické
úlohy. Kvantitativní hledisko sleduje počet kroků nutných k vyřešení dané úlohy,
kvalitativní hledisko pak zkoumá, jakého typu tyto kroky budou z pohledu kognitivní
náročnosti. Dále je zdůrazněno, že obě hlediska spolu souvisejí a často se i prolínají.
Kvantitativní charakteristika matematické úlohy je vymezena v souladu se studií
TIMSS 1999 jako procedurální komplexnost této úlohy (1.2.2).
25
26

ÚIV, 1999
ÚIV, 2000
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Kvalitativní charakteristika matematické úlohy je určena typem matematických
kroků, které žák při jejím řešení provede, a typem kompetencí, které k vyřešení potřebuje.
Tato charakteristika rovněž vychází z typologie TIMSS 1999 (1.2.2), kterou však propojuje
s dalšími zdroji (např. terminologie PISA, viz 1.3) a mírně upravuje. Autorka například
navrhuje vyjádřit rozdíl mezi úlohami zaměřenými na pouhou pamětní reprodukci
a úlohami operačními. Zavádí tedy rozdělení matematických úloh na úlohy reprodukční,
procedurální, konceptuální a integračně-problémové.
•

Reprodukční úloha vyžaduje pouhé zopakování dříve zapamatovaného poznatku,
definice, pravidla.


Učitel: „Jak zní Pythagorova věta?“
Žák: „V pravoúhlém trojúhelníku s přeponou délky c a odvěsnami délek
a, b platí: c 2 = a 2 + b 2 .“

•

Procedurální úloha je založena zejména na rutinních technických dovednostech,
k jejímu vyřešení stačí použít předem známé a víceméně dané postupy.


V pravoúhlém trojúhelníku ABC platí: a = 3 cm, b = 4 cm. Určete délku
přepony c.

•

Konceptuální úloha vyžaduje pochopení nějakého matematického pojmu v celé jeho
šíři a obecnosti, vybavení si matematických objektů a jejich vlastností. Patří sem
i všechny

směry

„překladu“

mezi

různými

formami

vyjádření

(slovní,

číselně-symbolické, grafické).


Určete obvod rovnoramenného lichoběžníku o obsahu 27 cm 2 , jehož
základny mají délky 5 cm a 13 cm.

•

Integračně-problémová úloha vyžaduje propojení znalostí a dovedností z různých
oblastí matematiky, hledání souvislostí. Žák se musí sám rozhodnout, jaké
matematické nástroje použije. Řešení úlohy vede k vytvoření matematického modelu
dané situace a ke konstrukci a zkoumání vztahů mezi jednotlivými prvky matematiky
(fakta, pojmy, postupy). Patří sem nejen řešení problémů, ale i jejich formulace
v podobě hypotéz, dále pak ověřování těchto hypotéz, analyzování, interpretace
a matematická argumentace.
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Sestrojte rovnostranný trojúhelník, jehož všechny tři vrcholy jsou
umístěny v mřížových bodech čtvercové sítě.

1.5 Potence matematických problémů
J. Zhouf (2010) uvádí jako jedno z kritérií27 pro analýzu uzavřených problémů s tvorbou
odpovědi potenci matematického problému. Toto kritérium popisuje matematické
schopnosti, které řešitel při řešení úlohy pravděpodobně využije, a je rozděleno na
následující parametry řazené podle matematické vyspělosti28:
(ZD) Řešitel využije svých znalostí a dovedností, které jsou podstaty
(ZD1) matematické, kdy využívá odborných znalostí a dovedností,
(ZD2) komunikační, kdy zná matematické konvence, zápisy.
(MS) Řešitel využije svých matematických schopností
(MS1) analyticko-syntetických,
(MS2) experimentálních.
(VT) Řešitel využívá vhledu či triku při řešení a uchopí problém
(VT1) procesuálně, kdy si stanoví jasný řešitelský postup,
(VT2) konceptuálně, kdy vidí situaci jako celek.

1.6 Teorie didaktických situací (TDS)
Autorem Teorie didaktických situací je profesor Guy Brousseau z francouzské Université
Bordeaux, který své příspěvky k TDS publikuje průběžně od 70. let minulého století.
Vybrané Brousseauovy spisy byly přeloženy do angličtiny (Brousseau, 1997), nedávno
bylo vydáno i české zpracování (Brousseau, 2012).
Cílem TDS je komplexní analýza vyučovacího procesu z různých úhlů pohledu
(z pohledu žáka, učitele, ve vztahu k prováděné aktivitě i k okolnímu prostředí) a využití
této analýzy v přípravě dalších fází vyučovacího procesu.

27

Ostatní uváděná kritéria jsou pevně svázána s formou uzavřených problémů s volbou odpovědi, proto je
zde neuvádím.
28
Písmenné kódy jednotlivých parametrů (Zhouf, 2010).
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Didaktická situace je zde vnímána (Brousseau, 1997, s. 29–30) jako soubor vztahů
a prostředí, v nichž se žák nachází. Cílem didaktické situace je vést žáky k tomu, aby své
původně neúplné nebo chybné teorie a představy upřesňovali a nahrazovali teoriemi
správnými. Didaktická situace obsahuje tzv. adidaktickou situaci, která pro žáka
představuje problém k řešení a jejímž cílem je umožnit žákovi objevovat poznatky
samostatně.
Z pohledu Teorie didaktických situací (Brousseau, 1997, s. 23) totiž každé znalosti
odpovídají určité adidaktické situace (problémy) a pravděpodobně i didaktické kontrakty
(viz 2.1.3). Rozvoj těchto situací a postupný vývoj žáků vede k jistému přehodnocení
znalostí i didaktického kontraktu. Učitel musí vytvořit a předložit žákům situace, v nichž
se mohou volně pohybovat a v nichž se požadované znalosti objeví jako optimální řešení
předkládaných problémů.

Typologie matematických znalostí podle TDS
V rámci Teorie didaktických situací (Brousseau, 1997; Chopin, Novotná, 2011) se rozlišují
jednotlivé objevované poznatky (connaissance) a obecnější vědomosti (savoir).
V anglofonních zemích (např. Brousseau, přel., 1997) se v tomto významu někdy užívají
pojmy „c-knowledge“ a „s-knowledge“. Do češtiny je lze přeložit nejlépe jako „poznatky“
a „vědomosti“, i když v této publikaci budeme pro přesnost a jednoznačnost často
odkazovat také k původní francouzské terminologii: connaissance (množ. číslo
connaissances) a savoir (množ. číslo savoirs). Naopak v situacích, kdy rozlišení daných
dvou pojmů není nutné či možné, budeme užívat v obecném významu pojem „znalosti“.
Connaissance vychází z bezprostřední zkušenosti, představuje dílčí řešitelskou
strategii, která se osvědčí v určitém kontextu, nebo nástroj formulace hypotéz
a rozhodování o volbě další činnosti. Žáci mohou své connaissances využívat implicitně
v intuitivní rovině, aniž by byli schopni je verbalizovat. Connaissances mohou být
neadekvátní, nejisté, mlhavé, neužitečné i chybné. Connaissance vzniká spontánně na
základě interakce se situací, umožňuje žákovi orientovat se v této situaci a vždy se k ní
bezprostředně váže. Získáváním zkušeností v různých kontextech a tvorbou dalších
separovaných modelů (Hejný a kol., 1990) upravují žáci původní řešitelskou strategii
a rozšiřují obor její platnosti – konstruují matematický poznatek ve formě univerzálního
modelu.
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V rámci procesu institucionalizace pak učitel definuje vztahy mezi předchozí
volnou produkcí žáků a vědomostmi na odborné úrovni, čímž naznačuje možné způsoby
vnímání konstruovaných poznatků a potvrzuje jejich kulturní status a obecně přijímanou
platnost – formuluje obecnou vědomost (savoir). Institucionalizace je tedy vlastně proces,
při němž jsou connaissances rozpoznány, ověřeny, ohodnoceny, pojmenovány a zařazeny
k dalšímu využití, přičemž nástrojem procesu institucionalizace je právě savoir. Savoirs
jsou obecné, pevné, formální a formalizované, explicitní a kulturně podmíněné. Pokud je
savoir smysluplně integrována a pevně ukotvena v kognitivní struktuře žáka, může později
fungovat jako referenční rámec (výchozí strategie) při řešení jiných problémů, tedy má
opět roli connaissance při konstrukci dalších poznatků.
Princip procesu učení se je tedy z pohledu Teorie didaktických situací
charakterizován neustálými přechody mezi connaissance a savoir: z dílčího poznatku
(connaissance) se v procesu institucionalizace stává obecnější vědomost (savoir), která
později v rámci své referenční funkce slouží jako řešitelská strategie (connaissance), která
může přispět k osvojení další vědomosti (savoir) atd.
Vyučování můžeme tedy charakterizovat jako uvedení žáka do vhodné adidaktické
situace (tzv. devoluce učební situace), učení se je žákovo přizpůsobení se této situaci. Žák
se učí tím, že se přizpůsobuje prostředí. Učitel má toto přizpůsobování vyvolávat výběrem
vhodných problémů, které žákům předkládá. Tyto problémy musí žáky nutit jednat, mluvit,
myslet a rozvíjet se na základě jejich vlastní motivace. Od okamžiku, kdy žák přijme
problém za vlastní, až do okamžiku, kdy najde odpověď, učitel do ničeho nezasahuje
a nenavrhuje, jaké vědomosti by se měly stát referenčním rámcem řešení. Žák velmi dobře
ví, že daný problém mu má pomoci objevit nějaký nový poznatek, musí však zároveň
vědět, že tento poznatek zcela vyplývá z logiky situace a že jej může objevit, aniž by
přemýšlel o didaktických motivech. Konečná adidaktická situace je pro učitele i pro žáka
v kontextu didaktické situace jakýmsi ideálem, k němuž se snaží přiblížit. Učitel musí vždy
žákovi pomoci co nejrychleji zbavit situaci všech umělých didaktických aspektů, aby ji
mohl zkoumat pouze skrze své osobní a objektivní vědomosti.
Vědec se snaží dosažené výsledky v co nejvyšší možné míře zobecnit, tedy
odosobnit (depersonalization) a oprostit od daného kontextu (decontextualization) a času
(detemporalization). Naopak ve vyučování matematice musí každý poznatek vycházet
z nějaké specifické situace, učitel tedy musí pro žáky najít odpovídající kontext
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(recontextualization) a osobní význam (repersonalization) těchto poznatků. Žáci potom
mají s pomocí učitele svoje poznatky opět zbavit jejich vázanosti ke kontextu dané situace
(redecontextualization)

a odosobnit (redepersonalization), aby je tak převedli ve

vědomosti.
V každé didaktické situaci se učitel snaží žákům sdělit, co po nich chce. Přechod od
vstupní informace a učitelových pokynů k očekávané odpovědi by měl vyžadovat využití
cílového poznatku. „Dělat“ matematiku znamená zkoumat a řešit určité specifické
problémy a klást nové otázky. Učitelovým úkolem proto není sdělit žákovi daný poznatek,
ale předložit mu zajímavý problém, jehož řešení žáka k tomuto poznatku přivede.
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2 Prostředí a komunikační situace ve výuce matematiky
V této kapitole jsou popsány některé sociální a komunikační jevy, které mohou způsob
využití matematických úloh a obecně práci v hodinách matematiky ovlivňovat.

2.1 Sociální klima a zvyklosti ve třídě
Každá pedagogická komunikace je zasazena nejen do kontextu dané vyučovací hodiny, ale
i do širšího kontextu určeného obvyklým způsobem sociální a pedagogické interakce
v dané třídě. Při formování této interakce hraje významnou roli například sociální klima,
přístupová strategie učitele nebo didaktický kontrakt.

2.1.1 Sociální klima školní třídy
Sociální klima školní třídy charakterizují J. Čáp a J. Mareš (2001) jako soubor
dlouhodobých jevů typických pro danou třídu a daného učitele. „Klima třídy zahrnuje
ustálené postupy vnímání, prožívání, hodnocení a reagování všech aktérů na to, co se ve
třídě odehrálo, co se právě odehrává nebo co se má v budoucnu odehrát. Důraz je položen
na to, jak klima vidí a interpretují sami aktéři, tedy na subjektivní aspekty klimatu, nikoli
na to, jaké klima objektivně je.“ (Čáp, Mareš, 2001, s. 566)
Podle J. Mareše a J. Křivohlavého (1995) na sebe učitel a žáci působí v interakci
vzájemně, a sociální klima tedy vytvářejí společně. Učitel mívá na vytváření klimatu
výraznější vliv v nižších ročnících, později se mu třída stává vyrovnanějším partnerem.
Součástí sociálního klimatu je vzájemné působení učitele a žáků i žáků mezi sebou.
Sociální klima tedy významně ovlivňuje vzájemné vztahy učitele a žáků i žáků mezi sebou,
jejich společné činnosti a způsob komunikování, zároveň je ovšem právě těmito jevy
spoluvytvářeno.
M. Hejný a F. Kuřina (2001) uvádějí, že z pohledu hodin matematiky hraje roli
zejména stupeň vzájemné důvěry mezi učitelem a žáky, učitelova autoritativnost, jeho
vnímání chyb a míra strachu žáků.

41

2.1.2 Přístupová strategie učitele
Podle M. Hejného a F. Kuřiny (2001) bývá většinou pro vzájemnou interakci určující
učitelova přístupová strategie, žákova odvetná strategie je pak odezvou na chování učitele.
Autoři dále popisují dvě významné přístupové strategie: dialogickou a postojovou.
•

Dialogická přístupová strategie učitele je charakterizována neustálým dialogem mezi
učitelem a žáky, typické je demokratické klima. Vyučování je zde vnímáno jako
společná tvůrčí práce učitele a žáků.

•

Postojová přístupová strategie učitele je založena na učitelově snaze odvést v daném
čase a prostoru (tj. ve vyučovací hodině) co nejefektivněji svou práci. Učitel se snaží
soustředit všechnu energii žáků na učení ve smyslu přejímání a osvojování si poznatků
od učitele. Jakékoli narušení daného programu výuky je pokládáno za nežádoucí, proto
je třeba mu zamezit.

2.1.3 Didaktický kontrakt
Poměrně komplexní pojem didaktický kontrakt vymezuje G. Brousseau (1984) v rámci
Teorie didaktických situací jako výsledek domluvy vztahů ustanovených částečně
explicitně, ale především implicitně mezi žáky a vzdělávacím systémem.
A. Bodin a B. Capponi (1996) charakterizují didaktický kontrakt jako systém
vzájemných očekávání učitelů i žáků, tedy jako soubor všech pravidel (převážně
implicitních), která určují zejména míru odpovědnosti jednotlivých účastníků za vývoj
vyučovacího procesu. Tato pravidla nejsou předem a jednou pro vždy daná, didaktický
kontrakt se na základě vzájemné interakce učitele a žáků neustále dynamicky vyvíjí.
J. Novotná a B. Sarrazy (2005) definují v souladu s G. Brousseauem didaktický
kontrakt jako „souhrn učitelova chování očekávaného žákem a souhrn žákova chování
očekávaného učitelem“. Dále však zdůrazňují implicitní charakter didaktického kontraktu:
tento kontrakt nebyl mezi účastníky vyučovacího procesu nikdy přímo ani nepřímo
uzavřen, jeho pravidla a kritéria jeho naplnění nelze nikdy přesně vymezit. Proto se
didaktický kontrakt projeví především v situacích, kdy je porušen.
Podle G. Brousseaua (1997, s. 32) určuje didaktický kontrakt rozdělení
odpovědnosti jednotlivých aktérů specificky vzhledem k matematickému obsahu. Zejména
se předpokládá, že: učitel vytvoří odpovídající podmínky pro objevení daného poznatku
a je schopen toto osvojení „rozpoznat“; žák je schopen těmto podmínkám vyhovět;
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didaktický vztah musí „pokračovat“ za každou cenu; dřívější učení a nové podmínky
poskytnou žákovi příležitost k novému učení.
Učitel musí přijmout odpovědnost za výsledky a zajistit, aby měl žák účinné
prostředky k osvojování vědomostí. Žák musí přijmout odpovědnost za řešení určitých
problémů, jejichž postup řešení se dosud neučil. Pokud žák vyřeší problém dostatečně
rychle, samotná skutečnost, že přijal za toto řešení odpovědnost, se jeví jako samozřejmý
první krok učení se. Ale s žákem, který nedokáže překonat těžkosti a účelně využít své
vědomosti k vysvětlení získaných výsledků, je třeba znovu projednat přijetí odpovědnosti,
abychom ho uchránili pocitu selhání a nespravedlnosti.
G. Brousseau (1997) zároveň upozorňuje, že jako účinný nástroj řešení
didaktických konfliktů a odstraňování patových situací se může jevit algoritmus, protože
umožňuje okamžitě zřetelně rozdělit odpovědnost. Učitel algoritmus předvede, žák se ho
naučí a správně ho „použije“, pokud ne, musí ještě procvičovat. Nejistota se však
v každém případě blíží nule. Algoritmus je v podstatě jediný oficiální způsob odstraňování
patových situací, neboť učební metody, které s algoritmem souvisejí, jsou explicitně
vyjádřeny. Proto musíme předpokládat, že žák bude všechny učitelovy náznaky vnímat
stejným způsobem jako „účinné“ metody řešení problémů, přestože učitel má v úmyslu
podnítit žákovo zkoumání a pomoci mu, aniž by se vměšoval do podstaty tohoto
zkoumání, která musí zůstat pod kontrolou žáka. Učitel by chtěl, aby se jeho žáci naučili
hledat řešení, zatímco žáci očekávají algoritmy.

Paradoxy didaktického kontraktu
G. Brousseau (1997, s. 37) zdůrazňuje, že z didaktického pohledu jsou významné
především situace, v nichž dochází k porušení didaktického kontraktu. Didaktický kontrakt
je totiž ze své podstaty paradoxní, neboť od počátku didaktického vztahu je zřejmé, že
v určitém okamžiku bude zrušen. V tomto okamžiku, na konci vyučování, se předpokládá,
že žák bude za pomoci osvojených vědomostí schopen čelit různým systémům bez dalších
didaktických záměrů. Didaktický kontrakt tedy reprezentuje pravidla a strategii didaktické
situace, vědomosti pak reprezentují pravidla a strategie adidaktické situace. V rámci
didaktického kontraktu je možno vysledovat celou řadu paradoxních aspektů.
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Paradox devoluce situací
Vše, co učitel dělá pro to, aby se žáci chovali podle jeho očekávání, žáky zároveň
obírá o podmínky nutné k porozumění a k osvojení dané problematiky. Jestliže učitel
řekne, co přesně po žákovi chce, nemůže to už od něj dostat. Pokud žák přijme, že podle
kontraktu ho učitel učí výsledky, nepřijde na ně sám, a tedy se matematiku neučí. Na
druhou stranu, pokud odmítá všechny informace od učitele, didaktický vztah se zpřetrhá.
Pro žáka tedy učení se znamená, že přijme didaktický kontrakt, ale vnímá ho jako dočasný
a snaží se z něj vyvázat.

Paradoxy adaptace k situacím
K některým znalostem neexistují situace s dostatečnou výpovědní hodnotou, které
by žákům jakéhokoli věku umožňovaly přímo se adaptovat na takovou formu dané
znalosti, kterou by bylo možno pokládat za správnou a konečnou. Pak je třeba rozdělit
učební proces na jednotlivé fáze, kdy znalost osvojená adaptací v první fázi bude nejen
pouze přibližná, ale dokonce nedostatečná nebo částečně chybná.
Nepřizpůsobení se správnosti: učitel má tedy na výběr buď učit formální vědomosti
zbavené významu, nebo učit více či méně chybné vědomosti, které bude později třeba
upravit. Žák musí porozumět a naučit se, ale aby se naučil, musí se do určité míry vzdát
porozumění, a aby porozuměl, musí riskovat, že se nenaučí.
Nepřizpůsobení se pozdější adaptaci: pokud se žák v jedné fázi dobře přizpůsobil
situacím, lépe porozuměl zdůvodněním svých odpovědí a vztahu mezi svými vědomostmi
a řešenými problémy. Proto pro něj bude později obtížnější tyto vědomosti upravit, aby
byly správné a úplné. Vstupní vědomosti vytvářejí překážky, z nichž některé provázejí
jejich konstrukci, a jsou tedy nevyhnutelné, jiné jsou však výsledkem přehnané didaktické
investice. Čím víc učitel trvá na naučení vědomostí v mezifázi, tím víc riskuje potíže
v dalším učení. Pokud ovšem vynechá, nebo i jen omezí, institucionalizaci toho, co si žáci
osvojují, nebudou se mít v dalších krocích o co opřít.

Paradoxy učení se adaptací
Negace vědomosti: sociální podmínky učení se adaptací odmítají při hledání
odpovědi užití vědomostí třetí strany, čímž znemožňují označit nalezenou odpověď za
novou. Žák není schopen v řadě svých rozhodnutí při řešení problému identifikovat právě
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to, které představuje něco nového a odpovídá osvojení poznatku. Proto musí jeho aktivity
sledovat nějaká osoba zvenčí a určit, které jsou zajímavé a mají jistý kulturní status.
Zrušení příčiny adaptace: pokud už žák převedl částečné odpovědi do metod, které
vždy dokážou problém vyřešit, zná v podstatě řešení předem. Tím se ruší původní nejistý
charakter situace, která tak ztrácí na přitažlivosti. Poznatky tedy připravují žáka o potěšení
z hledání a nalézání „lokálního“ řešení. Žákova adaptace ruší motivaci, která k ní vede,
protože odstraňuje veškerý význam ze situace, která ji podněcuje.

Paradox herce
Učitel se nemůže vyhnout devoluci vědomosti. Vědomost, která už předem
existuje, je znovu a znovu citovaným objektem společného kulturního dědictví, ne přímým
výsledkem práce učitele. I když žák může „žít“ svoje učení, učitel je nutně hercem, jelikož
předem zná to, co chce učit. Pokud učitel sám předkládá své matematické otázky
a odpovědi, připravuje tím o možnost činnosti žáka. Učitel proto musí věnovat dané
aktivitě dostatek času, musí ponechat otázky bez odpovědí a žákovým odpovědím pak
dávat větší a větší prostor v jeho vlastním procesu objevování. Jsou-li ovšem objevované
vědomosti dány předem, učitel i žák se stávají pouhými herci, vázanými scénářem, o němž
navíc žák neví.

2.2 Výuková interakce
2.2.1 Fázové modely pedagogické komunikace
Komunikační situaci v hodině matematiky vnímáme spíše jako souvislý proud navzájem
intervenujících vstupů jednotlivých účastníků, přesto zde uvedeme i charakteristiky
některých v literatuře popsaných modelů, které vycházejí z dělení komunikační situace na
jednotlivé kroky či fáze.
V analýze diskurzu popisují J. Sinclair a R. Coulthard (1975) typickou interakci
mezi učitelem a žákem tříkrokovým modelem iniciace – odezva – hodnocení,29 kdy učitel
položí otázku, žák na ni odpoví a poté učitel správnost této odezvy zhodnotí.
A. Tsui (1994) uvádí rovněž tříkrokový model iniciace – odezva – následné
reagování.30 V iniciační fázi učitel provede úkolovací krok: položí otázku, dá příkaz,
požádá o něco. Ve fázi odezvy žák očekávání tohoto pedagogického kroku do určité míry
29
30

V anglickém originále initiation – response – evaluation, proto někdy také IRE sequence.
V anglickém originále initiation – response – follow-up.
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naplní. Poté učitel případně reaguje poskytnutím zpětné vazby verbálního charakteru
(potvrzení, odmítnutí, zpřesnění, doplnění, výzva ke zpřesnění, výzva k doplnění,…) nebo
neverbálního charakteru (pokývnutí, zdvižení obočí,…).
Zásadní rozdíl mezi popsanými tříkrokovými modely tedy spočívá v tom, že ve
druhém případě chápeme učitelův krok následující po žákově odezvě v poněkud širším
smyslu. Fáze následného reagování ovšem v některých formách výukové interakce úplně
chybí, jindy je nahrazena následnou otázkou, která však ne vždy má zpětnovazebnou
funkci. Přesto je právě fáze následného reagování pro naplnění cílů pedagogického
rozhovoru zásadní, protože učitelova reakce zde není předchozími kroky přímo vyvolána,
ale spíše podmíněna. A. Bellack a kol. (1966) v této souvislosti používají pojem
occasioning (nejbližší český výraz je asi zapříčinění); jedná se podle nich o pedagogický
krok, který může, ale nemusí po žákově odezvě následovat. Učitel tedy už samotným
poskytnutím zpětné vazby, bez ohledu na její formu a kvalitu, oceňuje žákovu odezvu jako
významnou a reakce hodnou.
Jako zpřesňující alternativu k výše popsaným tříkrokovým modelům navrhuje
J. Back (2005) model pětikrokový: iniciace – odezva – následná otázka – odezva – zpětná
vazba.31 V souladu s výsledky svého výzkumu zde J. Back poukazuje na skutečnost, že
řada učitelů reaguje na žákovskou odezvu nejprve následnou otázkou, v níž vyžadují
vysvětlení či zdůvodnění. Celkovou zpětnou vazbu pak učitelé poskytují až po žákovské
odezvě na tuto následnou otázku.

2.2.2 Otázka v pedagogické komunikaci
J. Mareš a J. Křivohlavý (1995) uvádějí, že při tradičním vyučování naukových předmětů
tvoří dotazování asi 20 % běžné učitelovy činnosti.
Dobré a špatné otázky
R. Fisher (1997) uvádí, že učitelé by teoreticky měli klást otázky tak, aby žáky motivovali,
prověřovali jejich znalosti a podněcovali jejich uvažování. V praxi však podle něj učitelé
často kladou žákům uzavřené otázky zjišťující věcné znalosti, které mají předem známé
správné odpovědi a rozumovou aktivitu žáků spíše tlumí.
R. Fisher dále označuje umění položit správnou otázku za podstatu vyučování,
správná otázka může vytvořit most mezi vyučováním a učením se. Dobrá otázka podle něj
31

V anglickém originále initiation – response – follow-up question – response – feedback.
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klade nároky na intelekt a provokuje myšlení, zatímco špatná otázka může myšlení omezit
nebo mu úplně zabránit. Dobré otázky jsou většinou nesnadné, žádají uvážlivou odpověď
s otevřeným koncem, vytvářejí něco nového, a proto jsou produktivní.
P. Sullivan a P. Lilburn (2010) uvádějí tři základní charakteristiky dobré otázky:
•

požaduje více než pouhé vybavení faktů nebo zopakování naučeného postupu;

•

žáci se mohou při své odpovědi něco naučit a vyučující se na základě žákovských
odpovědí může dozvědět něco o žácích;

•

správná odpověď nemusí být jednoznačně dána.
J. Mareš a J. Křivohlavý (1995) uvádějí, že pro hladký průběh dotazování je

nejjednodušší použít otázek s nízkou poznávací úrovní (znalost faktů a principů, způsob
třídění, jednoduchá aplikace), neboť zaručují učiteli, že obdrží odpověď, rytmus dialogu
může být velmi rychlý, kontrola odpovědí je snadná. Didaktický efekt je však sporný.
Příprava a použití otázek, které jsou náročnější na žákovo myšlení (analýza, syntéza,
posouzení), je pro učitele složitější. Získané odpovědi jsou ale mnohem cennějším zdrojem
informací o žákově stylu myšlení, hloubce porozumění, míře samostatnosti.
J. Mareš a J. Křivohlavý (1995) shrnují nejčastější nedostatky ve formulaci
vzdělávacích otázek i vliv těchto nedostatků na žáky:
•

Věcná nesprávnost a odborná nepřesnost.
Žáci získávají chybný dojem, že není třeba být příliš úzkostlivý v odborném
vyjadřování i uvažování.

•

Jazyková nesprávnost.

•

Nesrozumitelnost otázek.
Je způsobena rozvleklým vyjadřováním, odbočováním od tématu a zmatečným
sdělováním. Žák v záplavě slov pracně zjišťuje, na co se učitel vlastně ptá.

•

Nejednoznačnost.
Může být způsobena dvěma důvody:


Učitel předloží sérii rozdílných otázek a žák neví, na kterou z nich má
odpovídat.



Nepřesná formulace otázky připouští několikerý výklad. Někdy spolu
učitelův záměr a vyslovená otázka vůbec nekorespondují.

•

Nepřiměřenost.
Rozlišujeme nepřiměřenost dvojího typu:
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Otázky jsou velmi jednoduché. Žáci se buď domnívají, že je učitel
podceňuje, nebo se obávají, že jde o nějaký chyták, protože „tak
primitivní to přece být nemůže“.



Otázky jsou nepřiměřeně obtížné. Většina žáků otázkám vůbec
nerozumí a nedokáže odpovědět.

Do jaké míry je daná otázka nepřesně, nejednoznačně nebo jinak nevhodně
formulována, je však vždy předmětem subjektivního posouzení, přičemž názor žáků se
může od názoru vnějšího pozorovatele výrazně lišit. H. Alrø a O. Skovsmose (2004) v této
souvislosti uvádějí, že žáci jsou v některých případech díky výborné znalosti učitelova
způsobu vyjadřování schopni pochopit i sdělení, které se vnějšímu pozorovateli jeví jako
zcela nesmyslné.
Klasifikace vzdělávacích otázek
Vzdělávací otázky v matematice lze klasifikovat podle řady kritérií, např.:
•

funkce otázky (viz dále);

•

charakteristiky matematické úlohy, jíž se otázka týká (viz kapitola 1);

•

kvalita žákovské odezvy;

•

vztah otázek k výukovým cílům (viz 1.1).
N.M. Sanders (1966) vychází z Bloomovy taxonomie výukových cílů (1956)

a uvádí sedm základních typů vzdělávacích otázek určených typy kognitivních procesů,
které žák provede, aby poskytl požadovanou odpověď nebo odezvu: paměť, jiné vyjádření,
interpretace, aplikace, analýza, syntéza, hodnocení.32 Zároveň je však zdůrazněno, že
zařazení konkrétní otázky do některého z typů nemusí být jednoznačné a závisí mimo jiné
na předchozích znalostech a zkušenostech žáka.
Funkce otázky v matematice
L. Růžičková (2007) zavádí rozdělení učitelových otázek podle fáze pedagogického
procesu, v níž jsou položeny, a podle převažujícího učitelova záměru na otázky motivační,
diagnostické, evokační, klasifikační, vyvozovací, korekční.
•

Otázky motivační učitel využívá zejména na začátku hodiny, v úvodu nového
tematického celku nebo při navozování problémové situace. Základní charakteristika

32

V anglickém originále memory, translation, interpretation, application, analysis, synthesis, evaluation.
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motivační funkce otázky je snaha učitele vzbudit u žáků zájem o hledání možných
řešení problému, přimět je k zamyšlení nad danou problematikou a k formulaci
vlastních návrhů postupu.
•

Otázky diagnostické slouží k určení úrovně osvojení žákovských poznatků, vztahují se
zpravidla k aktuálnímu předmětu výuky, prověřují znalosti žáků i jejich schopnost tyto
znalosti využít. Diagnostická otázka má vždy dvě složky: kognitivní a metakognitivní.
Kognitivní složka je tvořena explicitním obsahem otázky, který učitel vysloví a na
který žák odpovídá. Metakognitivní složka je v diagnostické otázce (a tedy i v žákově
odezvě na ni) zastoupena implicitně, učitel se žáka vlastně nepřímo ptá, zda se
probíranou látku naučil a zda jí porozuměl.

•

Otázky evokační usilují o vybavení dříve osvojených poznatků a vedou žáky
k vzájemnému propojování těchto poznatků, k hledání jejich nových interpretací
a aplikací. Zahrnují tedy nejen prosté otázky opakovací, ale i otázky aktivizující
myšlenkové procesy vyšších řádů. Předchozí pochopení a osvojení daných poznatků je
pokládáno za samozřejmost, evokační otázka tedy (na rozdíl od otázky diagnostické)
neobsahuje skrytou metakognitivní složku.

•

Otázky klasifikační jsou součástí různých forem zkoušení. Tyto otázky slouží, stejně
jako otázky diagnostické, k určení úrovně osvojení žákovských poznatků, zároveň zde
však vstupuje do hry i hodnotící aspekt. Jakmile otázka splní svou klasifikační funkci,
bývá učivo, jehož se týká, považováno za probrané a procvičené, další otázky
vztahující se k tomuto učivu už mívají funkci evokační, ne diagnostickou.

•

Otázky vyvozovací pomáhají učiteli, aby ve spolupráci s žáky odvodil potřebné
poznatky. V tomto případě už nejde o jednotlivé izolované otázky, ale o celou
dotazovací strategii. Učitel by měl tuto strategii i se všemi eventualitami předem
pečlivě promyslet a naplánovat, protože neuvážené využívání vyvozovacích otázek
může efektivitu tohoto jinak silného edukačního nástroje značně snížit.
„Neptat se ve snaze vydolovat ze žáků myšlenku, která vás napadla. V pedagogické
komunikaci se stává, že učitel chce společně se žáky dospět k určité myšlence.
Nechce ji však sdělit sám, neboť ví, že vyvozování patří mezi aktivizující metody,
a začne s dotazováním. Žáci tuší, že mají objevit něco, co má učitel právě na mysli,
ale znění otázek jim zpravidla hledání neusnadňuje. Učitel ztrácí mnoho času
nepřesným vyptáváním, žáci vynakládají značné úsilí, aby objevili, co asi učitel
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chce slyšet. Původní záměr se vytrácí, nejde už o učivo, ale o verbální hru,
nastupuje hádání.“ (Mareš; Křivohlavý, 1995, s. 90)
R. Young (1992) pro popsané neefektivní využití dotazování užívá výstižný název
„Guess What the Teacher Thinks“.
•

Otázky korekční využívá učitel, aby upozornil žáka na chybu nebo významné
opomenutí v úvaze či postupu. Korekční záměr může učitel naplnit i prostým
zopakováním

původní

otázky

s případnou

drobnou

formulační

úpravou.

Propracovanější korekční otázky často vycházejí z metody dovedení ad absurdum, kdy
učitel zjevně správným postupem odvodí z žákových úvah zjevně nesprávný závěr.
Jednotlivé funkce se však u konkrétních v praxi užívaných učitelových otázek často
prolínají a vzájemně doplňují. Například každá klasifikační otázka, má-li správně plnit
svou funkci, by měla zároveň být otázkou diagnostickou; užití vyvozovacích otázek zase
jednoznačně spoléhá na evokační efekt zvoleného způsobu dotazování; motivační aspekt
ve smyslu kognitivní stimulace by se měl ideálně v určité míře vyskytovat ve většině
učitelových otázek. Navíc je zřejmé, že funkce otázky není pevně svázána s jejím obsahem
a formou, ale s kontextem výukové situace, v níž je položena. Jedna konkrétní otázka tak
může postupně v různých kontextech plnit různou funkci.

2.2.3 Komunikační vzorce a tendence v hodinách matematiky
Quizzing vs. inquiry
H. Alrø a O. Skovsmose (2004) rozlišují v popisu hodin matematiky dva základní
komunikační vzorce vztahující se ke komunikačním aktivitám všech zúčastněných ve
všech typech výukové interakce: quizzing a inquiry.33
V rámci komunikačního vzorce quizzing přejímá většinu aktivity učitel, který
autoritativně směruje průběh vyučovací hodiny k zamýšlenému cíli. Učitel klade žákům
jednotlivé prověřující otázky, na které zná odpověď. Žáci se většinou omezují pouze na
minimální odpovědi doplňující učitelovu promluvu a snaží se uhodnout, kam vlastně učitel
míří, obecný smysl celé dotazovací série jim však často uniká. Žákovské otázky jsou zde
jevem spíše výjimečným.

Výraz quizzing můžeme do češtiny přeložit nejen jako zkoušení, ale i jako výslech. Českým ekvivalentem
anglického inquiry může být výraz zkoumání nebo bádání, průzkum, ale i obecněji otázka, kterou si
doplňujeme chybějící informace.

33
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V rámci komunikačního vzorce inquiry se učitel a žáci věnují společnému
zkoumání daného problému, vyjasňují si vzájemně svá stanoviska a rozdílné pohledy na
celou problematiku. V této situaci jsou typicky kladeny „skutečné“ otázky, na něž tázající
předem nezná odpověď. Učitel i žáci mají možnost rovnocenně se účastnit výukového
dialogu jako partneři, otázky tedy klade nejen učitel žákům, ale i žáci učiteli a žáci sobě
navzájem. Komunikace často probíhá v následujících fázích34 (ne nutně přesně
v uvedeném pořadí), které jsou charakterizovány převažujícím záměrem mluvčích:
•

Getting in contact. První fáze celého procesu má za cíl vyladit se s komunikačním
partnerem na stejnou vlnu a připravit se na spolupráci.

•

Locating. V této fázi si partneři vzájemně vyjasňují svá stanoviska a pohledy na
zkoumaný problém. Například učitel klade žákovi otázky, aby zjistil, jak žák zadanou
úlohu pochopil a kde vidí podstatu problému. Tyto otázky jsou typicky otevřené, učitel
díky žákovským odpovědím skutečně zjišťuje něco nového.

•

Identifying. Zde je hlavním cílem identifikovat matematické pozadí daného problému.
Učitel spolu s žáky zjišťuje, jaký matematický princip žáci v problému vidí, jaký
postup by volili a jaký algoritmus by použili.

•

Advocating. Navrhovaný postup řešení problému je podroben důkladnému zkoumání
ze strany navrhovatele i ostatních účastníků diskuze, případně je zvolený postup
přehodnocen. Učitel pokládá žákům například otázky, které zkoumají možnosti a meze
zvoleného postupu. Typickým znakem této fáze je otevřená možnost přehodnocení
původního postupu: žáci se snaží postup obhajovat, hledají důkazy, ale i protipříklady,
důvody pro i proti.

•

Thinking aloud. Myšlenky a nápady jsou sdíleny s ostatními a stávají se předmětem
diskuze a zkoumání.

•

Reformulating. Učitel přeformuluje neurčitá vyjádření žáků a dá jim zřetelnější
matematickou podobu, tím přispívá k vyjasnění diskuze a vykrystalizování řešení,
zároveň se však ujišťuje, zda žákům správně porozuměl. Pro vyjasnění rozdílných
komunikačních záměrů hraje důležitou roli i možnost žáků přeformulovat výroky
učitele nebo spolužáků.

Uvedená vymezení jednotlivých fází vycházejí z (Alrø, Skovsmose, 2004). České překlady názvů
jednotlivých fází neuvádím, protože anglické výrazy danou skutečnost uspokojivě popisují a výstižné české
ekvivalenty se hledají obtížně.
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•

Challenging. Učitel podněcuje žáky k dalšímu zkoumání z jiných úhlů pohledu
a k hledání dalších přístupů, případně zpochybňuje smysluplnost zvoleného postupu
nebo některé jeho části.

•

Evaluating. V závěrečné fázi se nehodnotí jen výsledek a postup řešení, ale rozebírají
se i rozdílné přístupy k danému problému.

Funnelling vs. focusing
T. Wood (1998) popisuje v hodinách matematiky komunikační vzorce nazvané
funnelling35 a focusing.36 Tyto komunikační vzorce vnímá T. Wood jako alternativu
k tradičnímu komunikačnímu vzorci recitation,37 který je založen na pravidelně se
opakujících sekvencích IRE (viz 2.2.1) a často se vyskytuje v transmisivním
a instruktivním výukovém prostředí.
Typickým znakem komunikačního vzorce funnelling je určité zužování žákova
rozhodovacího prostoru. V rámci tohoto komunikačního vzorce učitel řešení složitějšího
matematického problému rozdělí na jednoduché kroky aplikačního charakteru. Žák
správně vyřeší jednotlivé dílčí algoritmické úkoly a postupně s pomocí učitele dospěje
k požadovanému výsledku. Učitel se pak často mylně domnívá, že žák díky vhodným
návodným otázkám pochopil a správně vyřešil celý daný komplexní problém. Zajímavé
konkrétní případy takových výukových situací uvádí např. N. Stehlíková (2008), která pro
tento komunikační vzorec navrhuje český název trychtýřování.
V rámci komunikačního vzorce focusing učitel podporuje různé přístupy k řešení
problémů a bohatou interakci v rámci celé třídy. Svými poměrně otevřenými a skutečně
návodnými otázkami pak soustřeďuje pozornost žáků na některé zajímavé a nosné aspekty
zkoumaného problému, které sami už dříve zmínili.

Dva negativní efekty didaktického kontraktu
Podle G. Brousseaua (1997, s. 31) reprezentuje didaktický kontrakt (viz 2.1.3) pravidla
a strategii didaktické situace, vědomosti pak reprezentují pravidla a strategie situace
didaktické (viz 1.6). Dále jsou popsány dvě komunikační tendence (efekty), v nichž jsou
didaktické aspekty situace zdůrazněny na úkor aspektů adidaktických.
Podstatné jméno funnel znamená v češtině trychtýř, sloveso to funnel
usměrnit, ale i protlačit či předat.
36
V češtině nejblíže soustředění pozornosti a úsilí.
37
V češtině recitace, též deklamování, odříkávání.
35
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můžeme přeložit jako zúžit,

Topazův efekt a kontrola nejistoty
V rámci této komunikační tendence, nazvané podle hry Marcela Pagnola Topaze,
učitel podává odpověď přímo ve své otázce. Žákova odpověď je předem dána, proto učitel
volí takové otázky, na něž žák může dát právě tuto odpověď. Učitel volí stále jednodušší
otázky, čímž se samozřejmě mění i znalosti potřebné k jejich zodpovězení. Učitel se snaží
žáky postupně dovést k odpovědi na původní otázku, ti však často ztrácejí linii významové
souvislosti mezi jednotlivými otázkami. Žáci jsou tedy schopni učiteli nakonec správně
odpovědět, nemusí však nutně zároveň proniknout do zkoumané problematiky, protože
zodpovědnost za klíčovou fázi kognitivní činnosti převzal učitel.
Častým zdrojem Topazova efektu je nevhodné užití analogie: žáci hledají
podobnosti mezi právě řešenou úlohou a úlohou předchozí, aby mohli v nové situaci využít
postupu řešení, který už znají. Žáci nemusejí být přesvědčeni, že tento postup je optimální
pro řešení daného problému, ale rozeznali určité, třeba i nematematické a nevědomé,
náznaky, že právě toto řešení od nich učitel očekává. V takové situaci žáci najdou řešení
rozšifrováním didaktických náznaků, ne zkoumáním matematické podstaty problému.
L. Růžičková (2007) v této souvislosti hovoří o zapojení mimomatematických
signálů ze strany žáků. Na základě výsledků výzkumu pak uvádí, že žáci se orientují
například podle řazení učitelových otázek a podle předpokládané souvislosti s probíraným
učivem, podle určitých specifických slov přítomných v učitelově vyjádření, podle kontextu
komunikační situace, ale i podle intonace, mimiky a gestikulace.

Jourdainův efekt neboli zásadní nedorozumění
Tato komunikační tendence, která je nazvána podle postavy z Moliérovy hry Le
Bourgeois Gentilhomme, je formou Topazova efektu. Učitel ve snaze vyhnout se
dohadování s žákem a případnému odhalení neúspěchu hledá v běžně motivovaných
žákových projevech náznaky hlubších matematických vědomostí. Užitím nadnesené
matematické terminologie se obyčejné činnosti stávají čímsi posvátným. Brousseau (1997,
s. 26) uvádí příklad, kdy žák podle jednoduchých pokynů provádí jakousi podivnou
manipulaci s kelímky od jogurtu nebo barevnými obrázky a učitel mu pak oznámí, že
právě objevil Kleinovu grupu. Sierpinska (2000) v této souvislosti zdůrazňuje, že při
většině obdobných projevů žáků nemá učitel žádný důkaz, zda skutečně došlo k hlubší
konceptuální kognitivní činnosti.

53

Kvantitativně-kvalitativní posun
Komunikační tendence kvantitativně-kvalitativní posun (Růžičková, 2007; Růžičková,
Stehlíková, 2009) rovněž souvisí s problematikou rozmělňování původně komplexnější
úlohy na sérii elementárních kroků. Tato tendence se vztahuje k opakovaně pozorovaným
situacím, kdy učitel na obsahovém pozadí jedné úlohy položí řadu různých otázek, které se
od původní úlohy odlišují svými kvantitativními nebo kvalitativními charakteristikami
(viz 1.4).
Výsledky uvedeného výzkumu pak ukazují, že rozhodující roli z hlediska rozvoje
myšlenkových procesů žáků nehrají charakteristiky jednotlivých matematických úloh, ale
spíše způsob, jakým jsou tyto úlohy postupně řazeny v rámci vyučovací hodiny. Podle
tohoto řazení je možno rozlišit dva směry kvantitativně-kvalitativního posunu:
Kvantitativně-kvalitativní posun směrem dolů se vyznačuje postupným snižováním
procedurální komplexnosti úlohy, kdy učitel původně zadá úlohu středně nebo vysoce
komplexní, pak ji však dílčími návodnými otázkami rozmělní na sérii jednotlivých (často
zcela elementárních) kroků procedurálního charakteru, které žáky bezpečně dovedou ke
správnému výsledku. Toto rozmělnění úlohy je často charakterizováno nejen snižováním
její procedurální komplexnosti, ale i odpovídajícím snižováním její kognitivní náročnosti.
Žák v této situaci typicky zcela spoléhá na vedení učitele, takže pokud učitel v jistém
okamžiku nechá rozhodování o dalším postupu na něm, zůstává žák většinou bezradný
a není schopen úlohu samostatně dořešit. Vzhledem k typickému zužování problému tento
jev úzce souvisí s komunikačním vzorcem funnelling (Wood, 1998), použití vysoce
návodných otázek pak zároveň naznačuje souvislost s Topazovým efektem (Brousseau,
1997).
Kvantitativně-kvalitativní posun směrem nahoru je naopak charakterizován
postupným zvyšováním procedurální komplexnosti v případě, kdy žák původní úlohu
procedurálního charakteru úspěšně vyřeší. Učitelova další otázka konceptuálního
charakteru má pak funkci diagnostickou: učitel se snaží diagnostikovat míru žákova
porozumění, případně míru formálnosti osvojeného poznání.
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3 Výběr matematických úloh a jejich užití ve výuce
E. Fennema a kol. (1999) řadí výběr úloh, které rozvíjejí porozumění, mezi důležité
povinnosti učitele matematiky. Takové úlohy mají nést významný matematický obsah
a poskytovat příležitost k řešení problémů a smysluplnému přemýšlení. Učitel však také
musí poskytnout žákům odpovídající nástroje a podmínky, které jim umožní řešit problémy
a rozvíjet schopnosti.
Učitelův výběr vhodných matematických úloh je tedy vnímám jako nutný
předpoklad úspěšného procesu žákova učení, neméně významnou roli však hraje způsob
práce s těmito úlohami ve výuce. Oběma aspektům je věnována tato kapitola.

3.1 Výběr vhodných matematických úloh
T.A. Romberg a J.J. Kaput (1999) vnímají úlohová prostředí, která směřují ke smysluplné
výuce matematiky v kontextu soudobé společnosti, jako soubory vzájemně provázaných
úloh zaměřených na zkoumání a řešení problémových situací. Kritéria pro výběr takových
úloh shrnují autoři v následujících pěti otázkách:
•

Vedou tyto úlohy někam? Úlohy mají mít adekvátní obtížnost, aby žákům poskytovaly
možnost rozvoje, aniž by jim znemožňovaly na tomto rozvoji samostatně tvořivě
pracovat a aktivně se ho účastnit.

•

Vedou tyto úlohy k vytváření modelů? Úlohy mají žáky vést k reprezentaci jednotlivých
jevů pomocí systémů teoreticky vymezených objektů a vztahů, které později umožní
zkoumat a popsat myšlenky významné pro danou matematickou oblast.

•

Vedou tyto úlohy k přemýšlení a argumentaci? Úlohy mají žákům umožnit samostatné
objevování a ověřování postupů, vzorců a vztahů.

•

Umožňují tyto úlohy využití technologií? Řešení úloh nemá být založeno pouze na
samostatné práci s tužkou a papírem, ale má zahrnovat například i práci ve skupinách,
využití kalkulaček, počítačů, internetu, videa.

•

Jsou tyto úlohy z pohledu žáků významné? Vyučovací aktivita má žáky vnitřně
motivovat.
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3.2 Užití matematických úloh ve výuce
Výsledky některých výzkumů ukazují, že v praxi je často značný rozdíl mezi zařazením
podnětné úlohy do vyučovací hodiny a skutečně podnětným využitím této úlohy, kdy
v řadě případů je podnětná úloha podána čistě procedurálně či algoritmicky a její
didaktický potenciál zůstává nevyužit.
Na to, že matematické úlohy, které mají potenciál poskytnout žákům příležitost
k řešení problémů, jsou ve výuce často používány pouze jako úlohy procvičovací,
upozorňuje například A. Schoenfeld (1992).
Některé konkrétní příklady nevyužitého didaktického potenciálu podnětných
matematických úloh uvádí např. N. Stehlíková (2007), která zároveň řadí schopnost učitele
předložit žákům podnětná prostředí a vhodně s nimi pracovat mezi principy účinného
vyučování matematice.
Dále například výsledky TIMSS Video Study (Hiebert et al., 2003) uvádějí zhruba
srovnatelný výskyt podnětných úloh (zde úlohy typu making connections) v hodinách
matematiky pozorovaných v českých školách a v hodinách matematiky pozorovaných
v USA. V českých školách však byla asi polovina zadaných podnětných úloh využita
skutečně podnětným způsobem, zatímco v USA bylo podnětným způsobem využito méně
než jedno procento zadaných podnětných úloh.
Podle M. Henningsena a M. Steina (1997) učitelův výběr úloh pro práci v hodině
nezaručuje kvalitu výuky založené na užití těchto úloh. Způsob reálného využití dané
úlohy totiž ovlivňují například učitelovy zkušenosti, znalosti a přesvědčení. Zároveň
M. Henningsen a M. Stein (1997) upozorňují, že učitelé při využití úloh ve výuce často
snižují jejich kognitivní náročnost oproti původnímu záměru autora, čímž směrují studenty
k snadno předvídatelným a mnohdy mechanickým způsobům myšlení.
Pro popis toho, do jaké míry učitel a jeho žáci pracují s matematickou úlohou
v souladu se záměrem jejího autora nebo samotného učitele, zavádějí A. Stylianides
a G. Stylianides (2008) termín přesnost užití úloh38. Existuje celá řada faktorů, které
ovlivňují způsob využití dané úlohy v rámci výuky a které tedy mohou přispívat k jejímu
využití v rozporu s původním záměrem (nízká přesnost užití39).

38

Vlastní překlad, v anglickém originále fidelity of implementation of tasks.
Vlastní překlad, v anglickém originále low fidelity of implementation. Tento termín je užíván výhradně
v negativním významu, tedy pro nekomplexní užití původně komplexnější úlohy.
39
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M. Henningsen a M. Stein (1997) uvádějí tyto faktory:
•

úloze je v rámci vyučovací hodiny věnováno příliš mnoho nebo příliš málo času;

•

zadání úlohy neodpovídá účelu, k němuž je využívána (např. nedostatečný motivační
náboj nebo nejasné cíle);

•

problémy s řízením třídy.
Práce s matematickými úlohami s vysokým didaktickým potenciálem ovšem klade

v mnoha ohledech zvýšené nároky na učitele i žáky. V této souvislosti W. Doyle (1988)
uvádí, že nízká přesnost užití náročnějších matematických úloh je do značné míry
ovlivněna tím, že tyto úlohy vyžadují spoustu zdlouhavé a složité práce, při níž studenti
často chybují a mnohdy ji nedokončí.

3.3 Rámce pro rozbor užití matematických úloh ve třídě
P. Palhares a kol. (2009) pozorovali značné rozdíly ve způsobu užití téže úlohy různými
učiteli, a to dokonce i v případě, kdy tito učitelé sdíleli obecné názory na výuku
matematiky. Zásadní roli pro učitelův přístup k dané matematické úloze hrají především
jeho matematické znalosti a profesní zkušenosti. Do analytického rámce pro rozbor užití
matematických úloh autoři zahrnují tyto parametry: organizační formy práce v hodině
(skupinová, individuální), učitelova podpora komunikace a míra tolerance k hluku,
manipulativní vs. abstraktní způsob práce, množství informací poskytnutých učitelem.
A. Stylianides a G. Stylianides (2008) navrhují podrobněji rozpracovaný analytický
rámec, který se má stát základem pro rozbor využití matematických úloh v prostředí školní
třídy. Tento rámec obsahuje dvě komponenty: první komponentou je operační definice,
která umožní popsat míru přesnosti užití úloh, druhá komponenta pak vymezuje oblasti,
v nichž je třeba hledat pro tuto míru vysvětlení.

3.3.1 Operační definice pro popis přesnosti užití úloh
Operační definice vychází ze čtyř základních složek učební úlohy, které popisuje W. Doyle
(1988, s. 169):
•

Produkt: cílový stav nebo výsledek, kterého chceme dosáhnout (např. řešení slovní
úlohy, odpovědi na sérii testových otázek, číslice doplněné na prázdná místa
pracovního listu, ústní odezvy ve třídě).
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•

Zdroje: problémové prostředí nebo soubor podmínek a dostupných materiálů (např.
informace v učebnici, poznámky z hodin, rozhovory s ostatními studenty, modelová
řešení poskytnutá učitelem).

•

Operace: činnosti, při nichž jsou zdroje shromážděny a využity k vytvoření produktu
(např. vybavení si odpovědí z předchozích hodin, přepsání číslic ze seznamu, výběr
vhodné odpovědi s využitím nějakého pravidla, vytvoření vlastního algoritmu pro
vyřešení daného problému, odvození platných závěrů na základě uznávaných
skutečností pomocí logického vyvozování).

•

Váha: význam dané úlohy v celkovém systému práce třídy (např. krátké opakovací
cvičení na začátku hodiny má váhu známky za práci v hodině, zatímco písemná práce
má váhu 30 % výroční známky). A. Stylianides a G. Stylianides v analýze učebních
situací (2008) zahrnují do této složky také úroveň kognitivních procesů uváděnou
(explicitně či implicitně) jako potřebnou k vyřešení úlohy.
Tyto čtyři složky jsou vzájemně provázány, takže změna v jedné z nich může

zapříčinit změny v ostatních složkách.
A. Stylianides a G. Stylianides (2008) navrhují zkoumat dané čtyři složky
matematické úlohy ve třech fázích jejího využití:
•

popis úlohy tak, jak je uvedena v učebnici;

•

popis úlohy tak, jak je původně předkládána učitelem;

•

popis úlohy tak, jak je s ní pracováno ve třídě (tj. v práci žáků a v jejích produktech
přijatých učitelem).
Přesnost užití dané úlohy je pak definována jako „rozdíly (nebo jejich absence)

mezi jednotlivými popisy“40 (Stylianides, Stylianides, 2008, s. 862). Přesnost užití úlohy
tedy tito autoři charakterizují jako určitou škálu od nízké přesnosti až po vysokou přesnost
(žádné nebo zcela nevýznamné41 rozdíly mezi jednotlivými popisy).

40

“differences (or lack thereof) among the various descriptions“ (Stylianides, Stylianides, 2008, s. 862),
vlastní překlad
41
Za jistou neurčitost uvedené charakteristiky považujeme poměrně subjektivní chápání „významnosti“
těchto rozdílů.
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3.3.2 Kde hledat vysvětlení pro míru přesnosti užití úloh
Prostor, v němž je třeba hledat vysvětlení pro míru přesnosti užití určité úlohy, je vymezen
interakcí mezi složkami dané úlohy a kontextem jejího užití.
A. Stylianides a G. Stylianides (2008) uvádějí dva základní faktory, které zahrnují
řadu dílčích faktorů souvisejících s kontextem užití úloh.
První faktor popisuje, do jaké míry si je učitel vědom změn v charakteristikách
úlohy, k nimž může dojít v jednotlivých fázích jejího užití ve třídě. Učitel, který si možné
změny dostatečně neuvědomuje, není schopen adekvátně citlivě posoudit míru přesnosti
užití dané úlohy. Pak se často nesprávně domnívá, že úloha byla užita v souladu se
záměrem autorů. Učitelova schopnost rozpoznat změny v charakteristikách úlohy souvisí
především s učitelovými zkušenostmi, znalostmi a přesvědčeními.
Druhý faktor se týká zvyklostí ve třídě, v níž je úloha užita, a úzce souvisí
s pojmem didaktický kontrakt (2.1.3). S tímto faktorem souvisejí například očekávání
učitele a žáků ohledně zadané úlohy: kolik času bude třeba k jejímu řešení a do jaké míry
je pro žáky obtížná.
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4 Vymezení pojmu podnětná matematická úloha
Teoretická východiska uvedená v kapitolách 1, 2, 3 nám nyní umožní vymezit pojem
podnětná matematická úloha. Zároveň stanovují teoretický rámec experimentů, jejichž
analýze je věnována druhá část práce.
V této práci42 vnímáme pojem podnětná matematická úloha jako komplexní soubor
charakteristik zadání této úlohy ve vztahu ke kognitivní úrovni, matematickým znalostem a
řešitelským zkušenostem žáků. „Podnětnost“ úlohy tedy není absolutní vlastností jejího
zadání, vždy je třeba posuzovat ji subjektivně vzhledem k cílové skupině žáků. Proto
nebudeme podnětnou úlohu definovat, ale omezíme se pouze na výčet některých
charakteristik, jimiž by se taková úloha měla vyznačovat.
Podnětná matematická úloha má zpravidla tyto vlastnosti:
•

Je středně až vysoce komplexní (1.2.2).

•

Má integračně-problémový, případně konceptuální charakter (1.4).

•

Představuje vhodnou adidaktickou situaci (1.6) ve vztahu k poznatkům, které mají žáci
objevit, a k vědomostem, které si mají osvojit.

•

Je dobrou otázkou (2.2.2) anebo poskytuje prostor ke kladení dobrých otázek.

•

Splňuje kritéria (nebo většinu kritérií) pro výběr vhodných matematických úloh (3.1).

•

Zadání úlohy odpovídá účelu, k němuž je využívána (3.2).
Ve vlastním vymezení chápeme jako základní charakteristiku podnětné

matematické úlohy především její potenciál vést žáky ke konstrukci nových
matematických poznatků a k hledání nových řešitelských strategií a nových souvislostí
mezi známými matematickými pojmy. Rozhodující roli tedy hraje také subjektivní vnímání
úlohy řešitelem a jeho přístup k ní, který je samozřejmě ovlivněn nejen úlohou samotnou,
ale i tím, jak ji učitel matematiky v rámci vyučovací hodiny využije. Proto je dále užitečné
vymezit, jak chápeme vhodné užití úlohy ve výuce matematiky:
•

Zvolená úloha je podnětná (viz výše). I když je jistě možné představit si i situaci, kdy
učitel podnětným způsobem využije úlohu, jejíž původní zadání by nesplňovalo
charakteristiky podnětné matematické úlohy ve vztahu k daným žákům. Tento jev

42

Podobně je tento pojem vymezen také v publikaci (Růžičková, 2012a). Pojem podnětná matematická úloha
(nebo např. aktivizující matematická úloha či potenciálně podnětná úloha) se objevuje v různých kontextech
i u dalších autorů, jejich vymezení daného pojmu se však do větší čí menší míry navzájem liší. Některé práce
dokonce tento pojem používají, ale nijak explicitně nevymezují. Proto dále v této práci užívám pojem
podnětná matematická úloha výhradně ve smyslu, v němž je vymezen v této kapitole.
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ovšem interpretujeme tak, že učitel na základě výchozího zadání vytvořil pro žáky
nový úkol, který už jako podnětný charakterizovat lze. Pak je žádoucí dosáhnout
vysoké míry přesnosti užití této úlohy při přechodu mezi úlohou ve formě předkládané
učitelem a úlohou ve formě interpretované ve třídě (3.3.1).
•

Přístupovou strategii učitele lze označit jako dialogickou (2.1.2).

•

Učitel naplňuje didaktický kontrakt (2.1.3) v tom smyslu, že vytváří odpovídající
podmínky pro osvojení daného poznatku a zároveň je schopen toto osvojení rozpoznat.

•

Učitel nachází adekvátní rovnováhu ve vztahu k paradoxům didaktického kontraktu
(2.1.3).

•

Jsou kladeny dobré otázky (2.2.2).

•

Učitel vhodně kombinuje především motivační, evokační a vyvozovací funkci otázek
a účelně využívá otázek korekčních (2.2.2).

•

Převažují komunikační vzorce „inquiry“ a „focusing“ (2.2.3).

•

Je omezen výskyt negativních jevů jako je „funnelling“, Topazův a Jourdainův efekt
nebo kvantitativně-kvalitativní posun směrem dolů (2.2.3).

•

Míra přesnosti užití úlohy ve výuce je vysoká (3.3).

Výše uvedené charakteristiky podnětné úlohy a jejího vhodného využití naznačují,
že obojí je vždy úzce svázáno s kontextem výukové situace a dalšími podmínkami, proto
není dost dobře možné uvést izolovaný příklad podnětné úlohy. V tomto smyslu lze však
všechny dílčí úlohy užité v rámci experimentů popsaných v další části této práce vnímat
jako příklady podnětných úloh kontextově vázaných situacemi daných úlohových
prostředí.

61

Část II: Realizace a analýza výukových experimentů
Ve výzkumné části práce se zaměříme na možnosti zkoumání způsobu učitelova
praktického využití podnětných matematických úloh v rámci vyučovacích hodin na
základě vlastní navržené metodologie. V kapitole 5 jsou uvedeny obecné charakteristiky
provedeného výzkumu včetně návrhu metodologie, v kapitolách 6, 7, 8 a 9 jsou pak
popsány a analyzovány jednotlivé výukové experimenty. V kapitole 10 jsou shrnuty
výsledky aplikace dané metodologie v analýze experimentů a jsou navrženy některé
úpravy užitých parametrů a další možnosti rozpracování.
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5 Popis výzkumu
5.1 Cíle práce
Hlavním cílem části II. i celé práce je navrhnout metodologii zkoumání přesnosti užití
úloh, která umožní popsat, zda jsou podnětné úlohy v hodině matematiky využity skutečně
podnětným způsobem. Naším cílem je navrhnout metodologii, která bude dostatečně
komplexní pro využití v analýze výukových experimentů, ale zároveň umožní natolik
jednoduché rozpracování, aby poskytovala učitelům matematiky snadno využitelný nástroj
pro sebereflexi práce v libovolné vyučovací hodině.

5.2 Úlohová prostředí
Úlohové prostředí chápeme jako soubor vzájemně provázaných matematických úloh, které
učitel žákům postupně předkládá k řešení s určitým didaktickým záměrem, společně
s podmínkami a organizačními formami práce. Úlohové prostředí je tedy podkladem pro
vytvoření vhodné didaktické situace (1.6). Pojem úlohové prostředí se v našem pojetí
vztahuje k dané vyučovací hodině nebo několika navazujícím vyučovacím hodinám a je
úzce svázán s konkrétními matematickými úlohami.43
V analytické části práce jsou ve čtyřech podkapitolách popsány experimenty
založené na čtyřech autorských úlohových prostředích: Shodná zobrazení, Od zlomků
k procentům, Od obsahu obdélníku k obsahu rovnoběžníku, Užití modelu při tvorbě
a řešení úloh. Uvedená úlohová prostředí byla záměrně volena tak, aby bylo dosaženo
určité různorodosti v jejich obsahových náplních, organizačních formách i užitých
metodách práce, což umožňuje prozkoumat možnosti aplikace navržené metodologie
v různých rámcích a navrhnout případné modifikace.
Z didaktického pohledu jednotlivá úlohová prostředí reprezentují několik
konkrétních přístupů, které podporují podnětné užití matematických úloh ve výuce (např.
zajímavá organizační forma práce, kombinace žákovské tvorby úloh s využitím
didaktických pomůcek při praktickém modelování, série gradovaných úloh). Didaktickým
cílem tedy vždy je, aby žáci na základě svých předchozích znalostí odhalili nové vlastnosti

43

Pojem úlohové prostředí má tedy jiný význam než některými autory užívaný pojem matematické
didaktické prostředí nebo substantial learning environment (Wittmann, 2001).
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a vztahy, které při tradičním didaktickém přístupu bývají často předmětem učitelova
výkladu, případně aby si dříve osvojené vědomosti sami znovu vybavili v novém kontextu.
Z metodologicko-výzkumného pohledu provedené experimenty především poskytly
příležitost k praktické aplikaci navržené metodologie. Zároveň jsou v analýze všech čtyř
didaktických situací v konkrétních kontextech bohatě ilustrovány některé důležité pojmy
TDS, zejména princip procesu učení se jako cyklus přechodů mezi connaissance a savoir,
dále pak proces institucionalizace (1.6).

5.3 Podmínky realizace experimentů
Experimenty byly realizovány v letech 2009 – 2011 ve třídách nižších ročníků osmiletého
gymnázia se zaměřením na matematiku, kde autorka matematiku běžně vyučuje.
Matematický obsah úlohových prostředí byl vždy zasazen do tematického rámce
aktuálních hodin matematiky, takže řešení daných úloh mohli žáci vnímat jako standardní
náplň vyučovacích hodin. Žáci zároveň byli zvyklí, že je z jejich hodin matematiky někdy
pořizován audiozáznam či videozáznam, takže ani na tuto situaci neměli důvod reagovat
nějak neobvykle.

5.4 Metody
5.4.1 Obecný návrh metodologie zkoumání přesnosti užití úloh
Navrhovaná metodologie zkoumání užití úloh ve výuce vychází z výše uvedeného
analytického rámce (3.3), který vymezuje přesnost užití matematické úlohy ve výuce na
základě rozdílů v popisech jednotlivých složek úlohy v různých fázích jejího užití.
V navrhované metodologii rozšíříme objekt zkoumání, kromě přesnosti užití
jednotlivých úloh tedy budeme zkoumat i přesnost užití úlohového prostředí jako celku.
Dále upravíme vymezení složek zkoumaných ve výše uvedeném analytickém rámci (3.3),
rozlišíme některé dílčí složky a především doplníme kategorii správnosti u složky
Operace.
Jednotlivé složky budeme zkoumat v pořadí jejich logické posloupnosti, kdy žáci
využijí dostupné zdroje, aby na jejich základě pomocí zvolených operací vytvořili
výsledný produkt. Celé popsané aktivitě je pak přikládána určitá váha vzhledem
k využitým znalostem a dovednostem. V popisech jednotlivých složek využijeme

64

terminologii týkající se typologie matematických úloh (kapitola 1) a komunikace
v hodinách matematiky (kapitola 2).
•

Zdroje zahrnují materiální zdroje (pomůcky) i nemateriální zdroje (text zadání,
prostředí, organizační forma, podmínky, zdroje informací).44

•

Operace vymezíme jako všechny činnosti, které žáci provedou s cílem vytvoření
produktu z dostupných materiálů. Při podrobnější analýze jednotlivých úloh představují
tyto operace použité řešitelské strategie žáků, proto můžou být správné nebo
nesprávné.

•

Produkt zahrnuje všechny přímo zkoumatelné výsledky práce žáků (např. zapsané
řešení úlohy, údaje doplněné do pracovního listu, geometrický rys, sestavený model
geometrického tělesa), dále pak ústní projevy žáků, projevy naznačující změny
v poznatkové struktuře žáků a další projevy.

•

Váha je chápána jako úroveň náročnosti, kterou dané úloze připisujeme vzhledem
k potřebným znalostem a dovednostem a vzhledem k systému práce třídy (např. „Tuto
úlohu byste měli všichni bez problémů vyřešit.“, „Tato úloha má víc řešení, každý
objevíte aspoň jedno. Ale kdo dokáže odhalit všechna?“, „Netrapte se, když si s touto
úlohou nebudete vědět rady, je trochu zvláštní.“). Do této složky zahrneme jednak
kvalitativní charakteristiku zadání dané úlohy (viz 1.4), za druhé pak úroveň náročnosti
úlohy vnímanou subjektivně učitelem (na základě poznámek v učitelově přípravě na
hodinu) a žáky (na základě rozhovoru se žáky po řešení a podrobném rozboru úlohy),
tedy např. úloha snadná, úloha obtížná, úloha se zdlouhavým řešením, úloha
neobvyklá.
Dané čtyři složky matematické úlohy je možno zkoumat například ve třech fázích

jejího využití, jak je uvedeno v kapitole 3.3.1. Obecně lze tedy získat souhrn popisů čtyř
složek matematické úlohy ve třech fázích jejího užití, jak je naznačeno v níže uvedené
dvojdimenzionální tabulce (Tabulka 5).
Stručné vyplnění uvedené tabulky se může stát užitečným nástrojem sebereflexe
učitele matematiky, který má zájem ověřit si, jaká je přesnost užití vybrané matematické
úlohy v jeho výuce. Touto rychlou analýzou je tak možné do značné míry eliminovat první
faktor, který A. Stylianides a G. Stylianides (3.3.2) uvádějí jako příčinu nepřesného užití

44

Složku Zdroje je možné chápat i šířeji ve smyslu milieu – prostředí, které vymezuje G. Brousseau (1997)
jako všechno, co působí na žáka, a zároveň všechno, na co působí žák. Milieu matematického pojmu je pak
souhrn prostředí všech situací, v nichž se poznatky související s tímto pojmem objeví jako prostředek řešení.
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matematických úloh. Naopak podrobnější analýzu výukových experimentů zřejmě není
nejvhodnější zapisovat přímo do tabulky, protože jednomu políčku zde často odpovídají
rozsáhlé souhrnné informace zahrnující řadu materiálů (např. přepisy audiozáznamu
vyučovacích hodin, ukázky žákovských prací a poznámek, ukázky učitelovy přípravy).

Popis úlohy

V učebnici

Při zadání práce

Při práci a hodnocení

Zdroje
Správné

Operace

Nesprávné

Produkt

Váha
Tabulka 5: Dvojdimenzionální tabulka pro zkoumání přesnosti užití úloh (obecný návrh, tři fáze)

V závislosti na typu užité úlohy, na výukovém kontextu a na účelu analýzy je
samozřejmě možné vymezení výchozích tří fází mírně upravit, případně některou fázi
vynechat nebo naopak přidat. Například učitel, který využívá ve výuce vlastní autorské
úlohy, se pravděpodobně nedopustí zásadní nepřesnosti užití těchto úloh oproti záměru
autora, proto je v takovém případě možné vynechat zkoumání první fáze. Naopak pokud
učitel žáky bez dalších komentářů odkáže na zadání úlohy v učebnici, první dvě fáze užití
této úlohy splynou, proto je možné vynechat zkoumání druhé fáze. V některých případech
ovšem může být účelné rozdělit zkoumání třetí fáze práce s úlohou ve třídě na dvě dílčí
fáze: samotný proces práce žáků a produkty této práce přijaté učitelem.

5.4.2 Metodologie použitá pro analýzu experimentů
V analýze provedených experimentů vycházíme z návrhu metodologie popsaného
v předchozím odstavci. Vzhledem k tomu, že jsou v rámci výzkumu využity téměř
výhradně vlastní autorské úlohy a úlohová prostředí, jsou jednotlivé složky zkoumány
pouze ve dvou fázích: popis úlohy tak, jak je původně předkládána učitelem; popis úlohy
tak, jak je s ní pracováno ve třídě.
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Tyto dvě fáze zkoumání přitom odpovídají vstupní, respektive výstupní analýze
didaktické situace. Pojmy vstupní analýza a výstupní analýza didaktické situace vycházejí
z koncepce analýzy a priori a analýzy a posteriori, kterou v rámci TDS užívá G. Brousseau
(1997). Rozsah a vymezení námi užívaných pojmů vstupní analýza a výstupní analýza se
však od původních Brousseauových pojmů v některých ohledech liší. Vstupní analýzu
vymezujeme jako analýzu uvedených čtyř složek matematické úlohy (Zdroje, Operace,
Produkt, Váha) ve vstupní fázi (popis úlohy tak, jak je původně předkládána učitelem),
naopak výstupní analýzu vymezujeme jako analýzu uvedených čtyř složek matematické
úlohy (Zdroje, Operace, Produkt, Váha) ve výstupní fázi (popis úlohy tak, jak je s ní
pracováno ve třídě).
Provedené analýzy čtyř složek matematické úlohy ve dvou fázích jejího využití
tedy reprezentuje dvojdimenzionální tabulka (Tabulka 6). Kategorii správnosti operací zde
zahrneme už do vstupní analýzy, kdy umožní učiteli v rámci přípravy na výuku odhadovat
možné řešitelské strategie a předjímat potencionálně problematické aspekty. Ve složce
Operace ve vstupní analýze tedy uvedeme možné správné i nesprávné operace a zároveň
označíme, které z možných operací považujeme za očekávané. Rozdíl v popisech úlohy ve
složce Operace pak bude rozdíl mezi očekávanými operacemi ve fázi vstupní analýzy
a operacemi popsanými ve fázi výstupní analýzy, což odpovídá rozdílu mezi tím, čeho
učitel chtěl dosáhnout, a tím, čeho bylo ve skutečnosti dosaženo.

Analýza

Vstupní

Výstupní

Zdroje

Očekávané

Správné

Správné
Operace

Nesprávné

Nesprávné

Produkt
Váha
Tabulka 6: Dvojdimenzionální tabulka pro zkoumání přesnosti užití úloh v analýze experimentu
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5.4.3 Užité metody výzkumu
Provedený výzkum je založen na přípravě a realizaci výukových experimentů formou
action research (McNiff, 2002), kdy je experimentátor zároveň přímým účastníkem
zkoumané situace. Základní metodou výzkumu je kvalitativní analýza získaných materiálů
(audiozáznamy a videozáznamy vyučovacích hodin, odevzdané pracovní listy a další
hmotné výsledky práce žáků nebo jejich fotodokumentace, pracovní poznámky žáků,
pracovní poznámky učitele), která je doplněna metodou přímého zúčastněného pozorování
a metodami skupinového i individuálního nestrukturovaného rozhovoru.
V rámci analýzy materiálů je využita výše navržená metodologie (5.4.2), přičemž
naznačenému zkoumání jsou podrobeny jednotlivé dílčí úlohy, ale i celá úlohová prostředí
jako didaktické celky. Analýza každého experimentu má tedy tyto části:
•

vstupní analýza celého úlohového prostředí,

•

analýza dílčích didaktických situací (vstupní analýza, výstupní analýza, dílčí závěr),

•

výstupní analýza celého úlohového prostředí,

•

celkový závěr experimentu.
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6

Analýza experimentu: Shodná zobrazení

6.1 Popis experimentu
6.1.1 Princip matematické rallye
V rámci metody skupinově organizované práce s názvem matematická rallye (Brousseau,
2001) skupinky žáků při průchodu jednotlivými stanovišti labyrintu řeší postupně sérii
vzájemně provázaných úkolů problémového charakteru, které mají žákům pomoci odhalit
některé vlastnosti zkoumaných matematických objektů. Řešené úkoly pro žáky představují
určitou obtíž, neboť vyžadují hledání vhodných strategií řešení.
Daná aktivita tedy žákům poskytuje prostor k získávání zkušeností s nově
objevovanými poznatky v různých kontextech a k tvorbě separovaných modelů (Hejný
a kol., 1990). Dílčí řešitelské strategie představují jednotlivé objevované poznatky –
connaissances, které umožňují formulovat obecnější vědomosti – savoirs (1.6) a jejich
smysluplnou integraci a pevné ukotvení v kognitivní struktuře žáků.

6.1.2 Časové a organizační podmínky experimentu
Experiment byl realizován v květnu 2010 ve třetím ročníku osmiletého gymnázia (žáci ve
věku 8. ročníku ZŠ). Žáci měli předchozí základní zkušenost s osovou a středovou
souměrností z prvního ročníku gymnázia, ale tyto znalosti v posledních dvou letech
v hodinách matematiky nijak nevyužívali. Aktivita měla tedy funkci evokační (2.2.2), ale
zároveň měla pro žáky sloužit jako motivace pro objevování dalších vlastností a vztahů.
K experimentu byly využity celkem tři navazující vyučovací hodiny v průběhu jednoho
dne.
V první a druhé vyučovací hodině probíhala skupinová práce paralelně ve dvou
učebnách, po krátkém úvodu byli žáci rozděleni do devíti tříčlenných skupin. Každá
skupina dostala úvodní pracovní list se jmény členů skupiny a seznamem úkolů, které mají
v průběhu následujících dvou vyučovacích hodin splnit. Z celkového počtu devíti úkolů
měla každá skupina povinně splnit v zadaném pořadí čtyři úkoly. Skupina si pak
u vyučující postupně vyzvedávala pracovní listy k jednotlivým úkolům v pořadí, v němž je
měla podle seznamu splnit, případně speciální pomůcky potřebné pro daný úkol.
Ve třetí vyučovací hodině probíhala společná práce celé třídy pod vedením
vyučující v kmenové učebně, kdy byly jednotlivé úkoly podrobně rozebrány. Všechny
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skupiny, které daný úkol řešily, postupně seznámily ostatní žáky se svou interpretací
zadání a způsobem řešení. Celá třída pak na základě identifikace společných prvků
některých úkolů objevovala nové poznatky a vlastnosti shodných zobrazení.

6.2 Vstupní analýza úlohového prostředí Shodná zobrazení
Vstupní analýza úlohového prostředí Shodná zobrazení popisuje, jak vyučující žákům toto
prostředí prezentovala na začátku jejich práce v první vyučovací hodině a jaké výsledky
očekávala.
Zdroje
Materiální zdroje představují především pracovní listy pro skupinovou práci: úvodní
pracovní list se seznamem řešených úkolů (ukázka viz Příloha 1), pracovní listy
k jednotlivým úkolům (viz Příloha 2a – 2i). Dále žáci potřebují: psací a rýsovací potřeby,
nůžky, průsvitku, volné listy papíru na pomocné náčrtky a výpočty, speciální pomůcky
k některým úkolům (viz dále).
Základním nemateriálním zdrojem jsou texty zadání jednotlivých úloh na pracovních
listech. Celkem jsou k dispozici zadání devíti různých úkolů, z nichž každá skupina řeší
v daném pořadí povinně čtyři, případně pak další. Práce v hodině je organizována formou
matematické rallye (6.1.1). Zadání úkolů nijak explicitně neomezuje využití externích
informačních zdrojů, i když se toto využití nepředpokládá.
Operace
Skupiny zvolí adekvátní řešitelské strategie pro jednotlivé úkoly. Na základě těchto
strategií pak identifikují některé charakteristické vlastnosti shodných zobrazení a při
zdůvodňování použitých strategií samostatně zformulují matematická tvrzení popisující
tyto vlastnosti.
Produkt
Základním očekávaným hmotným produktem jsou vyplněné pracovní listy jednotlivých
skupin, u některých úkolů doplněné dalšími objekty vytvořenými podle pokynů v zadání.
Každý z úkolů poskytuje žákům prostor pro objevení či opětovné vybavení některé nebo
některých z vlastností V1 – V7, přičemž výsledky dosažené jednotlivými skupinami mají
umožnit v rámci závěrečné diskuze v celé třídě zkoumat každou vlastnost z různých úhlů
pohledu.
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V1: Obraz útvaru ve shodném zobrazení má stejný tvar a velikost jako původní útvar.
V2: Existují dva typy shodného zobrazení. Útvary shodné v prvním typu shodnosti se dají
v rovině přemístit tak, že se budou překrývat. Útvary shodné ve druhém typu shodnosti se
takto přemístit nedají.
V3: V osové souměrnosti s osou o se každý bod osy o zobrazí sám na sebe. Žádné jiné
body se v osové souměrnosti samy na sebe nezobrazí.
V4: Obraz bodu v osové souměrnosti sestrojíme tak, že vedeme tímto bodem přímku
kolmou k ose souměrnosti. Pak vezmeme do kružítka vzdálenost původního bodu
a průsečíku sestrojené přímky s osou souměrnosti. Tuto vzdálenost naneseme na opačnou
polopřímku.
V5: Obrazem bodu S ve středové souměrnosti se středem S je bod S. Žádný jiný bod se ve
středové souměrnosti sám na sebe nezobrazí.
V6: Obraz bodu ve středové souměrnosti sestrojíme tak, že vedeme přímku tímto bodem
a středem souměrnosti. Pak vezmeme do kružítka vzdálenost původního bodu a středu
souměrnosti. Tuto vzdálenost naneseme na opačnou polopřímku.
V7: Otočíme-li daný útvar kolem bodu S o 180°, vznikne obraz totožný s obrazem útvaru
ve středové souměrnosti se středem S.
Tvrzení jsou záměrně uváděna ve formě, kterou žáci mohou samostatně odvodit (tj.
ve formě konkrétních poznatků – connaissance), tedy včetně určitých terminologických
nepřesností a například bez použití dosud nezavedené terminologie „přímá shodnost“
a „nepřímá shodnost“.
Váha
Aktivita je žákům prezentována jako netradiční, zároveň je však vyučující upozorňuje, že
v zadání každé skupiny se vyskytují úkoly, jejichž řešení není příliš obtížné. Dále je
zdůrazněna významná role zdůvodňování při řešení matematických úloh: „Přečtěte si
vždycky pozorně zadání. A nezapomeňte, že nikdy nejde jenom o správný obrázek nebo
výsledek, vždycky je důležité pořádně zapsat, proč to tak je, jak jste na to přišli.“ Zároveň
je zdůrazněna pracovní zodpovědnost každé skupiny a každého žáka: „Nakonec si pak
všichni společně řekneme, čím jste se kdo zabývali. Žádná skupina neřeší všechny úlohy,
takže budete třeba muset popsat svoje úlohy ostatním. Kdokoli z vaší skupiny bude
schopný vysvětlit, co jste dělali a proč.“
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6.3 Analýza dílčích didaktických situací
6.3.1 Didaktická situace Šaty
Vstupní analýza didaktické situace Šaty
Zdroje
Žáci mají k dispozici pracovní list Šaty (Příloha 2a), průsvitku, psací a rýsovací potřeby,
volné listy papíru.
Zadání
Na obrázku je část střihu na šaty: pravý zadní díl a pravý přední díl.
Dokreslete levý zadní díl a levý přední díl.
Operace45
Správné (S):
a) zobrazit jednotlivé „významné body“ střihu v osové souměrnosti se svislou osou, pak
celý střih dokreslit;
b) zobrazit „významné body“ jednotlivých obdélníků sítě střihu v osové souměrnosti se
svislou osou, pak postupně dokreslit části střihu v daných obdélnících;
c) přenést jednotlivé části střihu pomocí překlopení průsvitky;
Nesprávné (N):
d) přenést jednotlivé části střihu pomocí průsvitky bez překlopení.
Očekávané operace: Žáci intuitivně využijí konstrukce obrazu jednotlivých útvarů v osové
souměrnosti, tedy operace Sa, Sb.
Produkt
Požadovaným výsledkem práce žáků je pracovní list s dokresleným střihem šatů
a zapsaným vysvětlením použitého postupu. Zapsané vysvětlení má odkazovat k vlastnosti
V4, případně V1 a V2.
Váha
Úloha je založena na praktické manipulaci, pokládáme ji za středně obtížnou úlohu
konceptuálního charakteru. Předpokládáme, že žádná ze skupin nebude mít velký problém
s hledáním vhodných operací ani se zápisem vysvětlení.

45

V analýzách experimentů pro stručnost kódujeme popisované operace S (správné) a N (nesprávné) a dále
označujeme písmenem, pod nímž byla daná operace uvedena v seznamu, tedy např. Sb označuje správnou
operaci uvedenou v seznamu pod písmenem b.
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Výstupní analýza didaktické situace Šaty
Úlohu řešily celkem čtyři skupiny.
Zdroje
Všechny čtyři skupiny řešily úlohu na pracovní list. Všechny skupiny byly zpočátku
zmatené písmenným a číselným značením oblastí obdélníkové sítě na obrázku se střihem
šatů, takže bylo nutné vysvětlení od vyučující, že se jedná o běžnou součást skutečného
střihu, která pro jejich geometrickou práci nemá žádný význam. Žádná ze skupin nevyužila
průsvitku. Naopak jedna skupina rozšířila výchozí zdroje o okno, s jehož využitím papír
prosvítila.
Operace
Skupina 1 (Obrázek 1) využila operaci Sb, v komentáři explicitně uvedla využití osové
souměrnosti.
Skupina 3 využila operaci Sb, v komentáři explicitně uvedla využití osové souměrnosti.
Skupina 5 využila operaci Sc, v mírně modifikované podobě: místo průsvitky žáci využili
přeložení papíru a překreslování proti oknu. Tato skupina svůj postup do pracovního listu
nevysvětlila.
Skupina 8 využila operaci Sa, v komentáři explicitně uvedla využití osové souměrnosti.
Všechny čtyři skupiny tedy zvolily některou z uvedených správných operací. Skupiny 1, 3,
8 použily očekávané operace, dokonce žáci těchto skupin očekávání v jistém smyslu
překonali. Očekávání totiž předpokládalo pouze intuitivní využití konstrukce obrazu útvaru
v osové souměrnosti (v roli dílčí řešitelské strategie – connaissance), zatímco žáci k jejímu
využití explicitně odkazují (využívají jako referenci obecnější vědomost – savoir).

Obrázek 1: Šaty (Skupina 1)
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Produkt
Všechny skupiny splnily zadání úlohy a správně dokreslily střih na šaty. Zápis postupu
skupin 1, 3 a 8 dokládá využití vlastnosti V4. Naopak žádný z produktů přímo nepotvrzuje
objevování nebo využití vlastností V1 a V2. Využití osové souměrnosti bylo z pohledu
žáků skupin 1, 3 a 8 jasně dané, takže bylo později při společné práci celé třídy pouze
konstatováno a vůbec se nestalo předmětem diskuze. To potvrzuje, že žáci jsou schopni
využít základní charakteristiky osové souměrnosti jako referenční rámec v různých
kontextech, takže jsou pro ně již relativně pevně ukotvenými vědomostmi (savoir).
Váha
Všechny skupiny úlohu po kognitivní stránce vnímaly jako snadnou úlohu procedurálního
charakteru. Naopak praktické provedení považovali žáci za obtížné a zdlouhavé.
Závěr analýzy didaktické situace Šaty
Rozdíly v popisech složek Zdroje, Operace a Produkt lze považovat za nevýznamné.
Mírně významněji lze hodnotit rozdíl ve složce Váha, kde byla úloha prezentována jako
konceptuální, zatímco žáci ji vnímali spíše procedurálně a zároveň oproti předpokladu
výrazněji vnímali náročnost praktického provedení úkolu.

6.3.2 Didaktická situace Prostírání
Vstupní analýza didaktické situace Prostírání
Zdroje
Žáci mají k dispozici pracovní list Prostírání (Příloha 2b), nůžky, několik shodných
papírových čtverců (cca 10 cm x 10 cm), psací a rýsovací potřeby, volné listy papíru.
Zadání
Přeložte čtverec na polovinu, výsledný útvar pak znovu přeložte na polovinu. V přeloženém
papíru vystřihněte libovolný tvar.
Papír zatím nerozkládejte. Co uvidíte, až se papír opět rozloží? Načrtněte.
Rozložte papír. Načrtněte, co vidíte, a porovnejte se svým odhadem.
Vystřižený papír odevzdejte jako přílohu tohoto pracovního listu.
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Operace
Jelikož v zadání úlohy záměrně není specifikováno, jakým způsobem mají žáci čtverec
překládat na polovinu, rozlišíme manipulativní operace provedené za účelem vystřižení
požadovaného objektu a kognitivní operace, které žáci využijí pro odhad vzniklého útvaru.
Vystřižení správné (VS):
a) přeložit čtverec podle úhlopříček a vystřihnout libovolný tvar;
b) přeložit čtverec podle os stran a vystřihnout libovolný tvar;
Vystřižení nesprávné (VN):
c) přeložit čtverec jinak a vystřihnout libovolný tvar.
Odhad správný (OS):
a) určit správně tvar a polohu vzniklého útvaru na základě postupného zobrazení viditelně
vystřižené části ve dvou osových souměrnostech podle os přehybu;
b) určit správně tvar a polohu vzniklého útvaru na základě nepodloženého odhadu ;
Odhad nesprávný (ON):
c) určit nesprávně tvar nebo polohu vzniklého útvaru na základě zobrazení viditelně
vystřižené části;
d) určit nesprávně tvar nebo polohu vzniklého útvaru na základě nepodloženého odhadu.
Očekávané operace: Žáci přeloží čtverec podle úhlopříček nebo os stran (operace VSa,
VSb) a pro odhad intuitivně využijí konstrukce obrazu vystřiženého útvaru ve složení dvou
osových souměrností s osami, podle nichž původní čtverec překládali, tedy operaci OSa.
Produkt
Požadovaným výsledkem práce žáků je čtvercový list papíru s útvarem vystřiženým podle
zadání a pracovní list s náčrtkem odhadu a skutečného tvaru vystřiženého útvaru a se
zapsaným vysvětlením použitého postupu. Zapsané vysvětlení má odkazovat k vlastnosti
V4, případně V1 a V2.
Váha
Manipulativní složku úlohy pokládáme za snadný úkol procedurálního charakteru. Naopak
kognitivní složku úlohy, kdy žáci mají odhadnout tvar a polohu vystřiženého útvaru,
pokládáme

za

poměrně

obtížný

úkol

konceptuálního

charakteru

s integračně-

problémovými prvky. Předpokládáme, že skupiny můžou mít určité problémy správně
odhadnout vzniklý tvar, případně zapsat vysvětlení. Náročnost odhadu si ovšem do značné
míry stanovují žáci sami na základě typu a složitosti vystřiženého útvaru.
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Výstupní analýza didaktické situace Prostírání
Úlohu řešilo celkem pět skupin.
Zdroje
Všech pět skupin využilo k řešení úlohy pouze pracovní list, čtvercový papír a nůžky.
Operace
Skupina 1 využila operaci VSa+OSa: „Zobrazilo se to podle dvou kolmých os.“
Skupina 3 využila operaci VSb+OSb.
Skupina 5 využila operaci VSb+OSb.
Skupina 8 využila operaci VSa+ONd. Odhad útvaru odpovídal jeho skutečnému tvaru, ale
oproti skutečnosti byl otočen o 45°.
Skupina 9 využila operaci VSb+OSa: „Museli jsme obrázek nakreslit tak, aby všechno ve
čtverci bylo souměrné podle dvou přehybů.“
V první části úlohy (vystřižení) tedy zvolily všechny skupiny jednu z uvedených správných
operací. Ve druhé části úlohy odhad skupin 1 a 9 potvrzuje očekávání a zároveň naznačuje
užití vědomosti (savoir) týkající se osové souměrnosti jako reference. Žádná další
z využitých operací očekávání nepotvrzuje.
Produkt
Všech pět skupin správně vystřihlo útvar odpovídající podmínkám zadání, ale pouze čtyři
skupiny dokázaly správně odhadnout jeho tvar a polohu. Zapsaný komentář skupin 1 a 9
odkazuje k využití vlastnosti V4. Naopak žádný z produktů přímo nepotvrzuje objevování
nebo využití vlastností V1 a V2. V rámci diskuze ve třídě žáci skupiny 1 rozvedli
myšlenku využití složení dvou osových souměrností: „Zobrazilo se to postupně podle dvou
os, který se křížily, byly na sebe kolmý. Takže se to vlastně čtyřikrát otočilo kolem středu
toho čtverce.“ Žáci skupiny 9 popsali svůj přístup, kdy vycházeli z požadovaných
vlastností vzniklého útvaru (musí být souměrný podle dvou os, podle nichž je papír
přeložen). Žáci ostatních skupin ani po prezentaci těchto myšlenek neviděli souvislost mezi
řešenou úlohou a osovou souměrností, což naznačuje, že referenční rozsah jejich
vědomostí (savoir) týkajících se osové souměrnosti je omezený pouze na některé kontexty.
Váha
Všechny skupiny považovaly praktické provedení úlohy za velmi snadné. Po kognitivní
stránce hodnotili úlohu jako obtížnou žáci skupiny 8, kteří nedokázali správně provést
požadovaný odhad, ale překvapivě také žáci skupin 1 a 9, kteří pro odhad využívali osovou
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souměrnost. Naopak skupiny 3 a 5, které úlohu správně vyřešily pouze na základě
nepodloženého odhadu, ji hodnotily jako nepříliš obtížnou. Toto žákovské hodnocení
naznačuje, že skupiny 3 a 5 o odhadu nijak hlouběji nepřemýšlely a celkem náhodně se
„trefily“, zatímco skupiny 1 a 9 dospěly k výsledku po pečlivém zvažování. V rámci
společné práce celé třídy vyučující vyzdvihla právě práci těch skupin, které svůj odhad
doplnily matematicky podloženým zdůvodněním.
Závěr analýzy didaktické situace Prostírání
Ve složce Zdroje se uvedené dva popisy neliší. Naopak lze pozorovat rozdíly v popisech
složek Operace a Produkt, kde v klíčové druhé části úlohy pouze dvě skupiny z pěti
využily očekávané operace, čímž dospěly k žádanému produktu nejen v materiální, ale
i kognitivní rovině. Tyto rozdíly se promítají i do složky Váha, neboť úloha si uchovala
zamýšlenou úroveň právě pouze pro žáky těchto dvou skupin.

6.3.3 Didaktická situace Semafor
Vstupní analýza didaktické situace Semafor
Zdroje
Žáci mají k dispozici pracovní list Semafor (Příloha 2c), karty s jednotlivými znaky
semaforové abecedy, psací a rýsovací potřeby, volné listy papíru.
Zadání
Máte před sebou karty s obrázky pozic, které odpovídají jednotlivým písmenům.
V úkolech a), b) vždy jeden ze skupiny ukazuje karty a ostatní předvádějí, vystřídejte se.
a) Žák A: Ukaž svému spolužákovi postupně deset karet s obrázky jednotlivých pozic.
Žák B, C: Představ si, že figurant na obrázku je tvůj odraz v zrcadle. Zaujmi takovou
pozici, aby odrazu v zrcadle odpovídala.
b) Žák A: Ukaž svému spolužákovi postupně deset karet s obrázky jednotlivých pozic.
Žák B, C: Signalizuj stejné písmeno jako figurant na obrázku.
c) Požadují úkoly a) a b) totéž? Pokud ne, jaký je mezi nimi rozdíl? Zapište na tento
pracovní list.
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Operace
Rozlišíme praktické operace provedení úkonů požadovaných v úkolech a), b) a kognitivní
operace, které žáci využijí pro zdůvodnění své odpovědi na otázku v bodu c).
Provedení správné (PS):
a) signalizovat správně v zrcadlovém odrazu karty a signalizovat správně stejné písmeno
jako na kartě;
Provedení nesprávné (PN):
b) signalizovat správně v zrcadlovém odrazu karty, ale signalizovat nesprávně stejné
písmeno jako na kartě;
c) signalizovat nesprávně v zrcadlovém odrazu karty a signalizovat správně stejné
písmeno jako na kartě;
d) signalizovat nesprávně v zrcadlovém odrazu karty a signalizovat nesprávně stejné
písmeno jako na kartě.
Odpověď správná (OS):
a) popsat, že pozice v daných dvou úkolech jsou rozdílné, konkrétněji zrcadlově
převrácené, tedy „stejné, ale opačné“;
b) popsat, že pozice v daných dvou úkolech jsou rozdílné, na základě jiného správného
vysvětlení;
c) popsat, že pozice v daných dvou úkolech jsou rozdílné, bez bližšího vysvětlení;
Odpověď nesprávná (ON):
d) popsat, že pozice v daných dvou úkolech jsou stejné.
Očekávané operace: Žáci správně provedou zadané úkoly signalizace, využijí tedy operaci
PSa. Dále žáci odhalí, že pozice v provedených dvou úkolech jsou zrcadlově převrácené,
tedy „stejné, ale opačné“ (operace OSa), což později přispěje k zavedení pojmů přímá
a nepřímá shodnost.
Produkt
Požadovaným výsledkem práce žáků je pracovní list se zapsanou a zdůvodněnou odpovědí
na otázku v bodu c). Zapsané zdůvodnění má odkazovat k vlastnosti V2. Dílčím
produktem práce žáků je správné fyzické provedení signalizačních úkolů, které bude
ověřováno přímým pozorováním.
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Váha
Úloha vychází z praktické ukázky hledaných vlastností. Pokládáme ji za středně obtížnou
úlohu konceptuálního charakteru. Předpokládáme, že žádná ze skupin nebude mít velký
problém s hledáním vhodných operací. Lze očekávat, že některé skupiny mohou mít
problém s vysvětlením své odpovědi.
Výstupní analýza didaktické situace Semafor
Úlohu řešily celkem tři skupiny.
Zdroje
Všechny tři skupiny využily k řešení úlohy pouze pracovní list a karty se semaforovou
abecedou.
Operace
Skupina 3 využila operaci PSa+OSc: „Ne. Pozice v a) a b) jsou přesně opačné.“
Skupina 4 využila operaci PSa+Osa: „Každý figurant signalizuje zrcadlově obráceně
(z mého pohledu je spolužákova levá ruka pravá). Signály jsou dané podle levosti či
pravosti ruky, tzn. jsou výsledky zrcadlově obrácené.“
Skupina 7 využila operaci PSa+Osa: „Úkoly v a) a b) jsou rozdílné: v zrcadlovém podání
ukazujeme stejným směrem jako panáček, pokud stojíme proti němu. V úkolu b)
ukazujeme stejným směrem jako panáček, stojíme-li vedle něj.“
Všechny tři skupiny tedy zvolily některou ze správných operací v obou částech úlohy. Ve
druhé části zdůvodnění skupin 4 a 7 přímo potvrzují očekávání, zatímco zdůvodnění
skupiny 3 toto očekávání přímo nepotvrzuje, ale nijak významně je ani nevyvrací.
Produkt
Přímé pozorování žáků během plnění úkolů potvrdilo, že všechny tři skupiny správně
provedly fyzické signalizační úkoly. Dále všechny skupiny správně odpověděly na otázku
v pracovním listu, přičemž zdůvodnění odpovědí skupin 4 a 7 odkazuje k využití vlastnosti
V2. V rámci diskuze ve třídě správně vysvětlovali rozdíly mezi danými dvěma pozicemi
(„zrcadlově převrácené“) žáci všech tří skupin, tedy i žáci skupiny 3, která toto vysvětlení
do pracovního listu nezaznamenala. K přesnému geometrickému vysvětlení žákům
pochopitelně scházela odpovídající matematická terminologie. Žáci zde však získali dílčí
konkrétní zkušenosti (connaissance) s přímo nebo nepřímo shodnými útvary, z nichž se po
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zavedení odpovídající terminologie ve fázi institucionalizace může vyvinout obecnější
vědomost (savoir).
Váha
Všechny tři skupiny pokládaly úlohu celkově za poměrně snadnou. Navíc při plnění
fyzických úkolů signalizace žáci zjevně prožívali spíše situaci hry než situaci učení.
Vysvětlení své odpovědi na otázku v bodu c) pokládaly za poměrně obtížný úkol skupiny 4
a 7, které se pokoušely rozdíly mezi uvedenými pozicemi co nejpřesněji popsat. Naopak
skupina 3, která byla ve svém zdůvodňování stručnější, vnímala svou odpověď jako
dostatečnou, protože se žákům popisovaný rozdíl jevil jako zřejmý. V rámci společné
práce celé třídy ovšem byli schopni poskytnout požadované vysvětlení žáci všech skupin.
Závěr analýzy didaktické situace Semafor
Ve složce Zdroje se uvedené dva popisy neliší. Rozdíly v popisech složek Operace,
Produkt a Váha lze považovat za nevýznamné.

6.3.4 Didaktická situace Střed úsečky
Vstupní analýza didaktické situace Střed úsečky
Zdroje
Žáci mají k dispozici pracovní list Střed úsečky (Příloha 2d), model k manipulaci, psací
a rýsovací potřeby, volné listy papíru. Model se skládá ze dvou shodných čtverců, jeden
z nich je zobrazen na fólii, druhý na kartónovém papíře. V bodě S se k sobě oba papíry
připevní např. provázkem, aby bylo možno fólií otáčet.
Zadání
Najděte na úsečce BC bod K a na úsečce CD bod L tak, aby bod S byl středem úsečky KL.
Manipulaci provádějte na modelu. Do pracovního listu zakreslete, kde body K, L leží a jak
jste k řešení dospěli.
Operace
Správné (S):
a) zobrazit úsečku BC (nebo úsečku CD) ve středové souměrnosti se středem S, hledaný
bod L je průsečíkem úsečky B´C´ a úsečky CD (hledaný bod K je průsečíkem úsečky
C´D´ a úsečky BC);
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b) zobrazit úsečku BC (nebo úsečku CD) v otočení kolem středu S o 180°, hledaný bod L
je průsečíkem úsečky B´C´ a úsečky CD (hledaný bod K je průsečíkem úsečky C´D´
a úsečky BC);
c) víme, že bod S bude průsečíkem úhlopříček obdélníku s jednou úhlopříčkou KL
a jedním vrcholem v bodě C: bodem S vést kolmici ke straně BC (nebo CD), bod L leží
na straně CD ve vzdálenosti od C rovné dvojnásobku vzdálenosti bodu S a paty kolnice
na BC (bod K leží na straně BC ve vzdálenosti od C rovné dvojnásobku vzdálenosti
bodu S a paty kolnice na CD);
d) víme, že bod S bude střed Thaletovy kružnice nad přeponou KL, na které zároveň leží
bod C: sestrojit kružnici k se středem S a poloměrem |SC|, body K a L jsou po řadě
průsečíky kružnice k a strany BC, CD;
Nesprávné (N):
e) zvolit bod K libovolně na straně BC, bod L je průsečík přímky KS a úsečky CD, změřit,
zda je S středem KL, pokud ne, posunout bod K blíže k bodu B nebo bodu C, znovu
sestrojit bod L, atd.;
f) bod K leží ve středu strany BC;
g) bod L leží ve středu strany CD.
Očekávané operace: V závislosti na práci s modelem žáci k řešení úlohy využijí středovou
souměrnost nebo otočení o přímý úhel, tedy operace Sa, Sb.
Produkt
Požadovaným výsledkem práce žáků je pracovní list se zakreslenými body K a L, se
zapsaným a zdůvodněným postupem konstrukce. Zapsané zdůvodnění má odkazovat
k vlastnostem V5, V6 a V7.
Váha
Úlohu pokládáme za poměrně obtížnou úlohu integračně-problémového charakteru, jejíž
řešení je ovšem žákům zpřístupněno pomocí práce s modelem. Předpokládáme, že většina
skupin díky práci s modelem objeví alespoň přibližné řešení úlohy, ale zároveň mohou mít
některé skupiny problém nalezené řešení vysvětlit a geometricky interpretovat.
Výstupní analýza didaktické situace Střed úsečky
Úlohu řešily celkem tři skupiny.
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Zdroje
Všechny tři skupiny využily k řešení úlohy pouze pracovní list a rýsovací potřeby.
Poskytnutý papírový model ke svému řešení nevyužila žádná ze skupin.
Operace
Skupina 2 využila operaci Sc.
Skupina 6 využila operaci Sc.
Skupina 9 (Obrázek 2) využila operaci Sd.
Všechny skupiny využily některou ze správných operací. Žádná skupina však nevyužila
operaci založenou na shodném zobrazení, takže očekávání potvrzeno nebylo.

Obrázek 2: Střed úsečky (Skupina 9)

Produkt
Všechny skupiny správně sestrojily požadované body a svůj postup konstrukce zapsaly.
Konstrukce žádné ze skupin však neodkazuje k hledaným vlastnostem shodných zobrazení.
Při diskuzi ve třídě žáci nakonec sami přišli na to, že použité operace Sc a Sd jsou
analogické, protože Thaletova kružnice konstruovaná v rámci operace Sd je vlastně
kružnice opsaná obdélníku uvažovanému v rámci operace Sc. Tento postup dokládá velmi
pevné ukotvení vědomostí (savoir) vztahujících se k vlastnostem i konstrukci Thaletovy
kružnice, které jsou žáci schopni využít jako referenční rámec řešitelské strategie ve
zdánlivě zcela odtažitém kontextu. Přímou souvislost úlohy se shodnými zobrazeními žáci
neviděli a učitelka jim ji nevnucovala.
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Váha
Žáci při řešení využili svých vědomostí vztahujících se k Thaletově kružnici, čímž úlohu
převedli na úlohu konceptuálního charakteru, kterou byli schopni poměrně snadno vyřešit.
Závěr analýzy didaktické situace Střed úsečky
Ve složce Zdroje se uvedené dva popisy významně liší: žáci totiž oproti předpokladu
nevyužili k řešení úlohy nabídnutý model. Ve složce Operace pozorujeme, že žáci
nezvolili žádnou z očekávaných operací, čímž byla ovlivněna i složka Produkt, neboť žáci
sice dospěli ke správnému řešení úlohy, ale toto řešení nevyužívalo žádnou z cílových
vlastností shodných zobrazení. Jistý rozdíl lze pozorovat i ve složce Váha.

6.3.5 Didaktická situace Poklad
Vstupní analýza didaktické situace Poklad
Zdroje
Žáci mají k dispozici pracovní list Poklad (Příloha 2e), model k manipulaci, psací
a rýsovací potřeby, volné listy papíru. Model je tvořen obdélníkovou čtvrtkou formátu A4
a papírovým modelem rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníku s přeponou shodnou
s delší stranou obdélníku. Pro lepší orientaci jsou jednotlivé body na modelu označeny
analogicky se značením na pracovním listu.
Zadání
Rozdělte se na dvě skupiny, každá skupina bude provádět část úkolu. (Pokud jste tři, měla
by skupina A být dvojice a skupina B jednotlivec.)
Skupina A: Výchozí poloha objektů je jako na obrázku. Trojúhelníkové víko obdélníkové
truhly s pokladem se otevře, jestliže umístíš klíč K do zámku Z (zámek je umístěn uprostřed
strany obdélníku). Klíč je připevněn k víku, takže pokud chceš pohnout klíčem, musíš
pohnout celým víkem. Při manipulaci nesmí víko opustit truhlu, jinak celý poklad exploduje
a nenávratně zmizí. Najděte způsob, jak truhlu otevřít. Zapište jednotlivé kroky postupu na
tento pracovní list. Vraťte model do výchozí polohy (jako na obrázku). Svůj zápis postupu
otevření truhly předejte skupině B.
Skupina B: Výchozí poloha objektů je jako na obrázku. Proveďte kroky uvedené v postupu.
Načrtněte na tento pracovní list polohu objektů po provedení celého postupu.
Skupina A+B: Zkontrolujte, zda se vám podařilo úkol splnit. Pokud ne, proč? Byla chyba
v zápisu postupu, nebo v jeho provedení? Zapište na tento pracovní list.
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Operace
Správné (S):
a) otočit víko kolem bodu D o –45°, pak posunout podle orientované úsečky KZ;
b) víko otáčet a zároveň posouvat tak, aby stále zůstalo uvnitř truhly (postup se těžko
zapisuje);
Nesprávné (N):
c) zvolit postup, při kterém se víko dostane vně truhly;
d) zvolit postup, při němž se bod K nedostane do bodu Z.
Očekávané operace: Žáci intuitivně využijí složení otočení a posunutí, tedy operaci Sa.
Produkt
Požadovaným výsledkem práce žáků je pracovní list se zapsaným postupem manipulace,
se zakresleným výsledkem realizace tohoto postupu a se zapsaným komentářem k plnění
úkolu. Zapsaný postup má odkazovat k užití shodných zobrazení, především k vlastnostem
V1 a V7.
Váha
Úloha vychází z praktické manipulace s modelem. Samotné objevení správného postupu
manipulace pokládáme za poměrně snadnou úlohu procedurálního charakteru, naopak
zápis tohoto postupu pokládáme za středně obtížnou úlohu konceptuálního charakteru.
Předpokládáme, že žádná ze skupin nebude mít velký problém s nalezením postupu
manipulace. Lze však očekávat, že některé skupiny mohou mít problém s jeho vysvětlením
a zaznamenáním.
Výstupní analýza didaktické situace Poklad
Úlohu řešily celkem čtyři skupiny.
Zdroje
Všechny tři skupiny využily k řešení úlohy model k manipulaci, pracovní list a rýsovací
potřeby.
Operace
Skupina 1 využila operaci Sa: „Klíč budeme otáčet kolem bodu D. Až ho posuneme, že se
bude roh dotýkat A. Potom po úsečce ho posuneme do bodu Z.“ Zde užitá nepřesná
terminologie naznačuje, že žáci vnímají dva významy pojmu posunutí: jednak obecně ve
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smyslu „přesunutí“ nebo „přemístění“, za druhé úžeji ve smyslu, který zhruba odpovídá
definici geometrického zobrazení posunutí.
Skupina 2 (Obrázek 3) využila operaci Sa: „Víko otočíme kolem bodu D tak, aby C leželo
na straně AD. Poté posunujeme víko vpravo tak, aby D leželo na straně DK a C na straně
AB, dokud K nesplyne se Z.“ Uvedený popis postupu upozorňuje na nedostatek v zadání
úlohy: body D a K značí zároveň vrcholy obdélníku a vrcholy trojúhelníku, takže jakmile
se jeden z útvarů přemístí, mohou vzniknout dva body D i dva body K (to vede
k vyjádřením typu „aby D leželo na straně DK“.)
Skupina 5 využila operaci Sa: „Narýsuji takovou část kružnice se středem v bodě D
a poloměrem |DC|, která je v truhle možná. Podle této části kružnice posunu trojúhelník.“
(Z obrázku je zřejmé, že je míněno otočení kolem bodu D. To opět naznačuje širší vnímání
pojmu posunutí.) „Narýsuji přímku kolmou ke straně KB a procházející bodem Z. Podle
této přímky posunu trojúhelník. Bod K se rovná bodu Z.“
Skupina 8 využila operaci Sa: „Otočte o 45° podle bodu D a poté posuňte klíč k zámku.“
Všechny skupiny tedy zvolily operaci Sa, čímž potvrdily očekávání.

Obrázek 3: Poklad (Skupina 2)

Produkt
Všechny skupiny úlohu správně vyřešily, lišily se pouze v míře přesnosti zápisu postupu.
Při prezentaci řešení ve třídní diskuzi už skupina 5 při prezentaci svého řešení použila
pojem „otočení“. Dále se žáci sami snažili vyjasnit zejména terminologické otázky
a navrhovali, čím může být určeno otočení a čím posunutí.
Váha
Žáci úlohu nepokládali za obtížnou. Z hlediska objevování si dokonce některé skupiny
kognitivní úroveň úlohy samy zvýšily zkoumáním dalších vlastností nad očekávání
vyučující. Pokud se však žáci rozhodli postup manipulace co nejpřesněji popsat, bylo pro
ně toto vyjádření v některých situacích poměrně obtížné.
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Závěr analýzy didaktické situace Poklad
Ve složce Zdroje se uvedené dva popisy neliší. Rozdíly v popisech složky Operace lze
považovat za nevýznamné. Ve složce Produkt nastává zajímavá situace, kdy žáci oproti
původnímu očekávání navíc objevili některé dílčí vlastnosti shodných zobrazení posunutí
a otočení. Tím je do určité míry ovlivněn i mírný rozdíl ve složce Váha, neboť
objevováním těchto dalších vlastností žáci zvyšují původní kognitivní úroveň úlohy.

6.3.6 Didaktická situace Stůl
Vstupní analýza didaktické situace Stůl
Zdroje
Žáci mají k dispozici pracovní list Stůl (Příloha 2f), psací a rýsovací potřeby, volné listy
papíru.
Zadání
Truhlář chce obložit dlaždicemi desku stolu 80 cm x 60 cm. Doprostřed umístil dlaždici
tvaru kosočtverce s úhlopříčkou délky 80 cm. Dále si objednal 4 stejné dlaždice tvaru
trojúhelníku se stranami délek 30 cm, 40 cm a 50 cm.
Bude se zásilkou spokojený? Pokud ne, proč?
Načrtněte celou situaci na tento pracovní list. Zapište svou odpověď a její zdůvodnění.
Operace
Správné (S):
a) na základě úvahy o dvou dvojicích „stejných, ale opačných dlaždic“ ukázat, že zásilka
v pořádku nebude;
b) ukázat jiným způsobem, že zásilka v pořádku nebude;
Nesprávné (N):
c) ověřit (např. pomocí Pythagorovy věty), zda mají dlaždice vyhovující rozměry, jejich
tvar a problematiku „rub-líc“ neuvažovat, usoudit, že zásilka je v pořádku;
d) usoudit, že zásilka v pořádku není, ale na základě numericky chybného výpočtu;
e) usoudit, že zásilka v pořádku není, ale na základě chybné úvahy.
Očekávané operace: Žáci při zkoumání dlaždic odhalí, že na obložení desky jsou potřeba
dvě dvojice „stejných, ale opačných dlaždic“, tedy využijí operaci Sa.

86

Produkt
Požadovaným výsledkem práce žáků je pracovní list s načrtnutou geometrickou situací a se
správně zdůvodněnou odpovědí. Zapsané zdůvodnění má odkazovat k vlastnosti V2, což
později přispěje k zavedení pojmů přímá a nepřímá shodnost.
Váha
Úlohu pokládáme za poměrně obtížnou úlohu integračně-problémového charakteru.
Předpokládáme, že pro žáky může být náročné vzít v úvahu všechny podmínky zadání
úlohy, což jim znemožní nalézt správné řešení.
Výstupní analýza didaktické situace Stůl
Úlohu řešily celkem čtyři skupiny.
Zdroje
Všechny čtyři skupiny řešily úlohu na pracovní list, jedna ze skupin si zároveň vytvořila
zmenšený model celé situace.
Operace
Skupina 3 využila operaci Nc, a to pomocí Pythagorovy věty.
Skupina 4 zkombinovala operace Nd, Ne. Žáci určili obsah celého obdélníku, obsah čtyř
trojúhelníků a (chybně) obsah kosočtverce: „Trojúhelníky pasují do původní desky
a zabírají celkově polovinu obsahu desky, ale kosočtverec má větší obsah než polovinu
desky.“
Skupina 6 (Obrázek 4) využila původně operaci Sb. Konkrétně si žáci vyrobili zmenšený
model desky stolu a čtyř shodných dlaždic s jednou stranou vzorovanou, nerozlišili však
vrchní a spodní stranu dlaždic, takže nakonec úlohu vyřešili nesprávně (Nc): „Spokojen
bude, protože vždy 2 protilehlé body leží na protilehlých stranách stolu a jedna strana měří
80 cm.“
Skupina 7 využila operaci Nc, pomocí Pythagorovy věty: „Bude spokojen, protože
dlaždice mu přesně vyjdou. Důkaz je proveden pomocí Pythagorovy věty.“
Žádná skupina tedy nevyužila správnou operaci. Očekávání potvrzeno nebylo.
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Obrázek 4: Stůl (Skupina 6)

Produkt
Všechny skupiny na pracovní list znázornily příslušnou geometrickou situaci, žádná
skupina však nepodala správnou odpověď. Žádná ze skupin tedy nedosáhla požadovaného
produktu.
Při diskuzi ve třídě nejprve žáci odhalili chybný výpočet v řešení skupiny 4. Pak už
všechny čtyři skupiny na základě ověření požadovaných rozměrů trvaly na tom, že truhlář
se zásilkou spokojen bude. Žádná ze skupin totiž při samostatné práci nenarazila na nutnost
nepřímé shodnosti mezi dvěma dvojicemi dlaždic. Žáci zasadili řešenou problémovou
situaci do referenčního rámce své vědomosti (savoir) Pythagorovy věty, nevzali však
v úvahu další podmínky vycházející z dané reálné situace. Správná vědomost (savoir) je
tedy neadekvátně využita jako neúplná řešitelská strategie (connaissance).
Až když učitelka načrtla celou situaci na tabuli a zeptala se žáků, zda vůbec někdy viděli
dlaždici, jeden z žáků skupiny 6 prohlásil: „No jo, dvě ty dlaždice by musel vobrátit, takže
by byly tim nehezkým povrchem nahoru!“, pak vše vysvětlil s pomocí obrázku na tabuli.
Diskuze se dále zabývala pro žáky překvapivým faktem, že hledané dlaždice budou shodné
(protože budou mít stejné rozměry, na základě Pythagorovy věty), ale přesto nebudou
stejné. Vyjádření jednoho z žáků: „Museli bysme je překlopit v prostoru, aby se
překrývaly.“ Reakce dalšího žáka: „Takže v rovině se nedaj přemístit tak, aby se
překrývaly.“ Dále si jeden z žáků vzpomněl na signalizaci pomocí semaforových karet:
„To je jako u toho semaforu, taky budou stejný, akorát opačně.“ Pak učitelka vyzvala
žáky, aby narýsovali dva trojúhelníky s rozměry 5 cm, 7 cm, 8 cm, které se nedají v rovině
přemístit tak, aby se vzájemně překrývaly.
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Váha
Při samostatné práci žáci nedokázali úlohu správně vyřešit, proto se stala předmětem
společné práce celé třídy pod vedením učitelky. Ta žákům připomněla, že reálná situace
úlohy vytváří některé další podmínky, které je nutno při řešení vzít v úvahu.
Závěr analýzy didaktické situace Stůl
Rozdíl popisů ve složce Zdroje nepovažujeme za příliš významný. Rozdíly v popisech
složek Operace, Produkt a Váha lze naopak považovat za významné, protože žáci při
skupinové práci vůbec nevyužili správné operace, takže požadovaného produktu bylo
neplánovaně potřeba dosáhnout až při společné práci celé třídy pod vedením vyučující.

6.3.7 Didaktická situace Kolotoč
Vstupní analýza didaktické situace Kolotoč
Zdroje
Žáci mají k dispozici pracovní list Kolotoč (Příloha 2g), psací a rýsovací potřeby, volné
listy papíru.
Zadání
Díváte se shora na řetízkový kolotoč. Označte, které sedačky byste obsadili, aby se
zachovala rovnováha. Zdůvodněte.
Na kolotoč se mají posadit:
a) 2 děti,
b) 4 děti,
c) 8 dětí,
d) 9 dětí.
Operace
Správné (S):
a) (aritmetická1): vydělit počet sedaček kolotoče počtem usazovaných dětí a odečíst
jedna, výsledné číslo určuje počet neobsazených sedaček mezi každými dvěma
obsazenými;
b) (geometrická): jedno dítě posadit libovolně, další k němu souměrně podle středu, další
dítě opět na libovolnou prázdnou sedačku a k němu souměrně podle středu atd.;
c) (fyzikální): vzít v úvahu hmotnosti jednotlivých dětí, využít sčítání sil pomocí silových
rovnoběžníků a hledat rovnováhu na páce;
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Nesprávné (N):
d) (aritmetická2): vydělit počet sedaček kolotoče počtem usazovaných dětí, výsledné číslo
určuje počet neobsazených sedaček mezi každými dvěma obsazenými;
e) (realistická): posadit děti odhadem bez ohledu na jejich přesný počet a rovnováhu.
Očekávané operace: Žáci intuitivně využijí konstrukce obrazu ve středové souměrnosti,
tedy operaci Sb.
Produkt
Požadovaným výsledkem práce žáků je pracovní list se zakresleným zdůvodněným
výsledkem. Zapsané zdůvodnění má odkazovat k vlastnostem V5 a V6.
Váha
Úkoly v částech a), b), c) pokládáme za poměrně snadné úlohy procedurálního charakteru.
Naopak úkol d) je obtížnější úloha integračně-problémového charakteru.
Výstupní analýza didaktické situace Kolotoč
Úlohu řešilo celkem šest skupin.
Zdroje
Všechny skupiny řešily úlohu na pracovní list.
Operace
V rámci této úlohy řešili žáci celkem čtyři dílčí úkoly, proto popíšeme vždy čtyři operace.
Skupina 1 využila operace Sa+Sa+Sa+Sa, komentář k řešení úkolu d): „Tato možnost
nejde. Počet dětí nesedí s počtem možných sedadel.“
Skupina 2 využila operace Sa+Sa+Sa+Ne, komentář k řešení úkolu d): „Každý správný
kolotoč udrží jedno dítě, které nemá protizávaží.“
Skupina 3 využila operace Sc+Sc+Sc+Sc. V úkolu d) zvolila tato skupina rozmístění 5 dětí
vedle sebe a proti nim 4 děti (neobsazená prostřední sedačka z pěti), komentáři k řešení:
„Ty čtyři děti váží o čtvrtinu víc než těch pět.“
Skupina 4 využila operace S*+S*+S*+N* (tyto operace nejsou ve vstupní analýze
uvažovány, pravděpodobně vychází z uvažovaných fyzikálních vlastností, v komentáři to
není nijak vysvětleno). V úkolu d) zvolila tato skupina rozmístění v pořadí: 3 obsazené
sedačky, 1 prázdná, 3 obsazené, 3 prázdné, 3 obsazené, 3 prázdné.
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Skupina 6 využila operace Sb+Sb+Sb+Sb. V řešení úkolu d) bylo popsáno rozmístění
v pořadí: 3 obsazené sedačky, 2 prázdné, 3 obsazené, 3 prázdné, 3 obsazené, 2 prázdné:
„Kolotoč nebude úplně v rovnováze. V tomto případě to nejde přesně vyřešit.“
Skupina 9 využila operace Sc+Sc+Sc+Sc. V řešení úkolu d) bylo popsáno rozmístění
v pořadí: 1 sedačka obsazená, 1 prázdná, 1 obsazená, 1 prázdná, 1 obsazená, 1 prázdná,
1 obsazená, 1 prázdná, 1 obsazená, 1 prázdná, 1 obsazená, 1 prázdná, 3 obsazené,
1 prázdná: „Součet hmotností tří dětí vedle sebe se musí rovnat součtu hmotností dvou dětí
proti nim.“
Všechny skupiny zvolily některou ze správných operací při řešení úkolů a), b), c).
Očekávání potvrzuje pouze operace zvolená skupinou 6.
Produkt
Všechny skupiny na pracovní list znázornily řešení úkolů a), b) c). Diskuze ve třídě se pak
soustředila především na možné přístupy k řešení úkolu d). Všichni žáci si byli vědomi, že
se úkol matematicky přesně vyřešit nedá, přesto se všechny skupiny snažily najít alespoň
přibližné řešení, které by bylo reálně akceptovatelné, přičemž se soustředili především na
fyzikální vlastnosti diskutovaných objektů. Přestože k požadovaným vlastnostem V5 a V6
přímo odkazuje pouze řešení skupiny 6, podle vyjádření dalších žáků při třídní diskuzi se
daná situace zdá být účinným konkrétním modelem skupiny dvojic vzor-obraz ve středové
souměrnosti:
„Když má dětí být sudý počet je to jednoduchý, posadíme je proti sobě přes střed.“
„Ale když jich má být devět, tak to nejde, protože jeden nemá koho mít proti sobě, nemá
k sobě nikoho do páru.“
„No, můžeme toho devátýho ale posadit doprostřed. To si pak bude sám sobě dělat pár.“
Váha
Úkoly a), b), c) pokládali žáci za snadné. V úkolu d) však zřejmě vnímali didaktický smysl
dané adidaktické situace odlišně od očekávání učitelky. Zatímco zamýšlené objevované
poznatky se měly týkat především středové souměrnosti, žáci se přes snahu učitelky ani
v rámci třídní diskuze nedokázali odpoutat od fyzikálních aspektů prezentované reálné
situace. Přístup žáků k práci s touto úlohou tak vypovídá o jejich vnímání didaktického
kontraktu v rámci hodin matematiky: žáci považují za běžné zabývat se v hodinách
matematiky „opravdovými“ problémy, které se vztahují k realitě a které se ne vždy dají
vyřešit pouze matematickými prostředky.
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Závěr analýzy didaktické situace Kolotoč
Ve složce Zdroje se uvedené dva popisy neliší. Rozdíly v popisech složek Operace a Váha
lze považovat za významné, protože žáci oproti očekávání žáci při skupinové práci téměř
nevyužili geometrické operace, čímž částečně přesunuli těžiště uvažování do úrovně
praktické aplikace fyzikálních principů. Na druhou stranu se při společné práci třídy
ukázalo, že žáci jsou si dobře vědomi geometrických vlastností zkoumané situace, přestože
je ve svém řešení přímo nevyužili, takže rozdíl popisů ve složce Produkt je méně
významný.

6.3.8 Didaktická situace Karty
Vstupní analýza didaktické situace Karty
Zdroje
Žáci mají k dispozici pracovní list Karty (Příloha 2h), průsvitku, psací a rýsovací potřeby,
volné listy papíru.
Zadání
V návrzích nového druhu žolíkových karet vždy jedna polovina obrázku chybí, dokreslete.
Operace
Správné (S):
a) zobrazit jednotlivé „významné body“ obrázku na kartě ve středové souměrnosti se
středem ve středu karty, pak celý obrázek dokreslit;
b) zobrazit obrázek na kartě v otočení o 180° se středem ve středu karty;
c) přenést obrázek na kartě pomocí průsvitky (bez překlopení);
Nesprávné (N):
d) zobrazit obrázek na kartě v osové souměrnosti s vodorovnou osou;
e) přenést jednotlivé části střihu pomocí překlopení průsvitky.
Očekávané operace: Žáci intuitivně využijí konstrukce obrazu jednotlivých útvarů
ve středové souměrnosti nebo otočení, tedy operace Sa, Sb. Žáci mají identifikovat nutnost
aplikace středové souměrnosti, pak konstrukci obrazu daných útvarů ve středové
souměrnosti využít. Zároveň jsou obrazce na kartách voleny tak, aby postupná konstrukce
jejich obrazů ve středové souměrnosti byla časově náročná, což má žáky vést k hledání
efektivnějších strategií a hlubšímu zkoumání vlastností středové souměrnosti.
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Produkt
Požadovaným výsledkem práce žáků je pracovní list s dokreslenými obrázky karet
a zdůvodněným postupem práce. Zapsané zdůvodnění má odkazovat k vlastnostem V5
a V6 nebo V7.
Váha
Úlohu pokládáme za poměrně snadnou úlohu, kdy proces identifikace středové
souměrnosti je úkol konceptuálního charakteru, samotné dokreslení obrázků má pak
charakter procedurální.
Výstupní analýza didaktické situace Karty
Úlohu řešilo celkem šest skupin.
Zdroje
Všechny skupiny řešily úlohu na pracovní list, tři skupiny využily průsvitku, jedna skupina
rozšířila zdroje o vlastní fólii a nůžky.
Operace
Skupina 1 využila operaci Sc.
Skupina 2 využila operaci Sa.
Skupina 3 využila operaci Sa, v komentáři explicitně uvedla využití středové souměrnosti.
Skupina 6 (Obrázek 5) využila kombinaci operací Sa, Sb, Sc: žáci překreslili obrázek na
fólii, kterou vystřihli, otočili o 180° a nalepili na prázdné místo na kartě. V komentáři
k řešení je uvedeno využití „bodové souměrnosti“.
Skupina 7 využila operaci Nd. Žáci zasadili řešenou problémovou situaci do referenčního
rámce své vědomosti (savoir) týkající se osové souměrnosti, nevzali však v úvahu další
podmínky vycházející z dané reálné situace. Správná vědomost (savoir) je tedy
neadekvátně využita jako chybná řešitelská strategie (connaissance).
Skupina 9 využila kombinaci operací Sb a Sc: žáci obkreslili obrázek na čistý papír, ten
otočili o 180° a obrázek překreslili zpět na pracovní list. V komentáři k řešení je uvedeno
využití středové souměrnosti se středem „uprostřed dělicí čáry“ a popsáno otočení o 180°.
Pět skupin tedy zvolilo některou z uvedených správných operací, jedna skupina zvolila
nesprávnou operaci. Operace zvolené skupinami 2, 3, 6, 9 potvrzují očekávání, přičemž
operace skupiny 3 je dokonce v jistém smyslu překonává. Očekávání totiž předpokládalo
pouze intuitivní využití konstrukce obrazu útvaru ve středové souměrnosti (tedy v roli dílčí
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řešitelské strategie – connaissance), zatímco žáci k jejímu využití explicitně odkazují (tedy
využívají jako referenci obecnější vědomosti – savoir).

Obrázek 5: Karty (Skupina 6)

Produkt
Pět ze šesti skupin splnilo zadání úlohy a správně dokreslilo obrázky na kartách. Zápis
postupu skupin 3, 6 a 9 přímo dokládá využití vlastností V5 a V6 a částečně i V7.
Při diskuzi ve třídě byly rozličné výrobní postupy jednotlivých skupin podrobně popsány.
Skupiny většinou řešily úkol s využitím průsvitky, vystřižení překresleného obrazu a jeho
otočení o 180° a nalepení na požadované místo. Při skupinové diskuzi o tom, zda
vystřižený obraz před nalepením překlopit, navíc žáci neplánovaně objevili další vlastnost
středové souměrnosti: středová souměrnost je přímá shodnost. Na toto téma volně navázala
diskuze vztahu mezi středovou souměrností a otočením o 180°. Některé skupiny, které
v úloze objevily středovou souměrnost, totiž přišly na to, že přenést daný útvar pomocí
otočení průsvitky o 180° je snazší než konstruovat obraz ve středové souměrnosti.
Vyjádření žáků: „Je to středová souměrnost, takže to je stejný, akorát otočený o 180°.“
Váha
Žáci pokládali úlohu za snadnou, ale po manipulativní stránce poměrně časově náročnou.
Závěr analýzy didaktické situace Karty
Rozdíl popisů v žádné ze složek nepovažujeme za příliš významný. Ve složce Produkt
ovšem nastává zajímavá situace, kdy žáci oproti původnímu očekávání navíc objevili jednu
vlastnost středové souměrnosti.
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6.3.9 Didaktická situace Cesta
Vstupní analýza didaktické situace Cesta
Zdroje
Žáci mají k dispozici pracovní list Cesta (Příloha 2i), psací a rýsovací potřeby, volné listy
papíru.
Zadání
Dvě lodi Koráb a Bárka vyjely současně z přístavu směrem po proudu řeky. Koráb měl
doplout do bodu K a Bárka měla doplout do bodu B. Vrchní admirál pozoruje plavbu ze
břehu a vždy vydá vysílačkou rozkaz, zda mají lodi zatočit doleva nebo doprava a o kolik
stupňů. Kapitán Korábu rozkazy plní. Kapitán Bárky si také myslí, že rozkazy plní, ale
popletl si pravobok a levobok. Bárka tedy vždy zatočí o správný počet stupňů, ale na
opačnou stranu.
a) Podle dosavadních rozkazů dojel Koráb do místa M, jeho dráha je zakreslena na
obrázku. Dokreslete dráhu Bárky.
b) Podle dalšího admirálova rozkazu bude Koráb pokračovat přímou cestou z místa M do
svého cílového bodu K. Kam pojede Bárka? Co se stane? Zdůvodněte.
c) Jaký rozkaz by měl admirál vydat, aby se obě lodi bezpečně dostaly do svých cílových
bodů? Zdůvodněte.
Operace
Nejprve budeme zkoumat konstrukční operace, jimiž

žáci zobrazí dráhu popsanou

v úkolech a) a b). Dále se budeme zabývat návrhy rozkazů, kterými mělo být možno
vyřešit situaci v úkolu c).
Konstrukce správná (KS):
a) dráhu Bárky získat jako obraz dráhy Korábu v osové souměrnosti s osou úsečky
spojující počáteční pozice Korábu a Bárky;
b) dráhu Bárky získat pomocí přenášení úseček určujících dráhu Korábu pod shodnými
úhly v opačném směru určeném vodorovnou osou;
Konstrukce nesprávná (KN):
c) dráhu Bárky získat jako obraz dráhy Korábu v posunutí určeném orientovanou úsečkou
spojující počáteční pozice Korábu a Bárky;
d) dráhu Bárky získat pomocí přenášení úseček určujících dráhu Korábu pod shodnými
úhly ve stejném směru určeném vodorovnou osou.
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Rozkaz správný (RS):
a) takový rozkaz vydat nelze, za daných podmínek se dráhy daných dvou lodí vždy
střetnou na ose souměrnosti a lodi se srazí;
Rozkaz nesprávný (RN):
b) dále pokračovat v daném kurzu (Koráb směřuje do bodu K, ale na ose se srazí
s Bárkou);
c) rozdílné rozkazy pro každou z lodí (nerespektuje zadání).
Očekávaní operace: Pro řešení úkolů a) a b) využijí žáci zobrazení v osové souměrnosti,
tedy strategii Sa. To jim umožní správně odpovědět na otázku v úkolu c).
Produkt
Požadovaným výsledkem práce žáků je pracovní list s dokreslenými drahami lodí a se
zapsanou a zdůvodněnou odpovědí na otázku v posledním úkolu. Zapsané zdůvodnění má
odkazovat k vlastnostem V3 a V4.
Váha
Úkoly a), b) mají procedurální charakter, přičemž úkol a) pokládáme za poměrně snadný,
úkol b) pak za mírně obtížnější. Úkol c) je obtížná úloha integračně-problémového
charakteru.
Výstupní analýza didaktické situace Cesta
Úlohu řešilo celkem pět skupin.
Zdroje
Všechny skupiny řešily úlohu na pracovní list pouze s využitím psacích a rýsovacích
potřeb.
Operace
Skupina 1 využila operaci Sb v úkolu a), další úkoly neřešila, komentář: „Změřili jsme
úhly a přesně obráceně jsme udělali dráhu Bárky.“
Skupina 4 využila operaci Sa v úkolech a) a b), komentář k b): „Srazí se v bodě S, který je
stejně vzdálen od bodů M a M1“ (na obrázku je bod M1 obrazem bodu M v uvažované
osové souměrnosti). Úkol c) se skupina 4 pokusila vyřešit následovně (správnost
nehodnocena): „Za předpokladu, že Země je kulatá a 100 % povrchu pokrývá oceán, vydá
rozkaz, aby oba jeli doprava, oba obeplují Zemi a nakonec se dostanou každý tam, kam
chtějí.“
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Skupina 5 (Obrázek 6) využila operaci Sa v úkolech a) a b), komentář k b): „Protnou se
v cestě a Bárka nedojede do svého bodu.“ Komentář k c): „Nejde, protože Bárka dělá vždy
opak toho co Koráb.“
Skupina 7 využila operaci Sa v úkolech a) a b). Komentář k b) a c): „Jestli pojedou stejnou
rychlostí, srazí se na ose. Jinak to rozkázat nejde.“
Skupina 8 využila operaci Sa v úkolech a) a b). Komentář k b): „Bárka se srazí s Korábem
v bodě O, protože se pohybují podle osové souměrnosti procházející bodem O.“ Řešení
úkolu c) hovoří pouze o rozkazu pro Bárku: „Měl by vydat rozkaz, aby Bárka jela do bodu
B´, který je převrácený k B podle osy souměrnosti o.“
Všechny skupiny zvolily některou ze správných operací v řešení úkolu a), z toho jedna
skupina zvolila operaci Sb (tato skupina už úkoly b) a c) nevyřešila), čtyři skupiny zvolily
operaci Sa. Tyto čtyři skupiny správně zobrazily řešení úkolu b), problémy však měly
s interpretací geometrického řešení ve vztahu k realitě. V úkolu c) se některé skupiny
pokoušely o reálné řešení, bez vztahu ke geometrickému zobrazení užitému
v předchozích úkolech. Operace zvolené skupinami 4, 5, 7, 8 částečně potvrzují očekávání,
přičemž v řešení skupin 4, 5 a 8 je osová souměrnost využita skutečně pouze intuitivně
(v roli dílčí řešitelské strategie – connaissance), zatímco skupina 7 k jejímu užití explicitně
odkazuje (využívá jako referenci obecnější vědomosti – savoir).

Obrázek 6: Cesta (Skupina 5)

Produkt
Všechny skupiny správně dokreslily část dráhy popsanou v úkolu a). Komentáře skupin 4,
5, 7, 8 přímo odkazují k vlastnostem V3 a V4.
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V rámci diskuze ve třídě se žáci poměrně rychle shodli na zobrazení dráhy v osové
souměrnosti a nebezpečí srážky na ose. Dále se zabývali tím, zda by za určitých podmínek
přece jen nebylo možné vyřešit situaci v úkolu c). Žáci tedy řešili, zda obě lodi jedou
stejnou rychlostí (v zadání záměrně neuvedeno), zda by kapitánovi Bárky nemohl někdo
cestou vysvětlit, kde je pravobok a levobok, zda by se lodi nemohly podplavat či nadletět.
Jedno navrhované řešení: „Kapitán vydá rozkaz, podle kterého Koráb pojede z místa M po
proudu, tam není pravobok nebo levobok, takže Bárka pojede taky po proudu. Až se
dostanou do úrovně míst K a B, vydá kapitán rozkaz zatočit kolmo doleva. Bárka zatočí
doprava, takže se budou vzdalovat. Při tom vzdalování Bárka dojede do svého cíle B, ten
kapitán snad pozná, že je v cíli a zastaví. A pak se Koráb otočí o 180° a dojede si v klidu
do svého cíle.“
Váha
Úkoly a), b) pokládala většina skupin za snadné. V úkolu c) však zřejmě žáci vnímali
didaktický smysl dané adidaktické situace odlišně od očekávání učitelky. Žáci zde byli
totiž opět více zaujati snahou vyřešit navozenou reálnou situaci než jejími geometrickými
aspekty.
Závěr analýzy didaktické situace Cesta
Ve složce Zdroje se uvedené dva popisy neliší. Rozdíly v popisech složek Operace,
Produkt a Váha nelze považovat za zcela nevýznamné, protože žáci oproti očekávání
uvažovali při skupinové práci i (pseudo)reálné aspekty zkoumané situace, takže
geometrické aspekty nebyly jediným rozhodujícím principem řešení. Na druhou stranu se
při společné diskuzi ve třídě ukázalo, že práce s úlohou umožnila žákům objevit hledané
vlastnosti osové souměrnosti, takže celkově rozdíl popisů můžeme pokládat za nepříliš
významný.

6.4 Výstupní analýza úlohového prostředí Shodná zobrazení
Výstupní analýza úlohového prostředí Shodná zobrazení popisuje, jak žáci se zadaným
úlohovým prostředím jako celkem ve skupinách pracovali, k jakým výsledkům dospěli
a jak tyto výsledky vyučující při společné diskuzi zhodnotila vzhledem k původnímu
zadání. Konkrétní popisy jednotlivých složek jsou uvedeny ve výstupní analýze dílčích
didaktických situací, proto se zde budeme u každé složky soustředit pouze na přehled
rozdílů v těchto popisech. Tento přehled je u každé složky uspořádán do tabulky.
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6.4.1 Zdroje
Rozdíly v popisech složky Zdroje u dílčích didaktických situací uvádí Tabulka 7. Při
souhrnném hodnocení celého úlohového prostředí nepokládáme rozdíly v popisech této
složky za významné.

Didaktická
situace

Rozdíl v popisech ve složce Zdroje

Žádná skupina nevyužila poskytnutou průsvitku.

Šaty

Jedna skupina prosvítila papír přes okno.
Prostírání

---

Semafor

---

Střed
úsečky

Žádná skupina nevyužila k manipulaci poskytnutý papírový model.

Poklad

---

Stůl

Jedna skupina si vytvořila zmenšený model situace.
---

Kolotoč

Karty

Poskytnutou průsvitku využily tři ze šesti skupin.
Jedna skupina využila vlastní fólii a nůžky.
---

Cesta

Tabulka 7: Rozdíl v popisech složky Zdroje úlohového prostředí Shodná zobrazení

Nebyl zaznamenán žádný rozdíl v popisu nemateriálních zdrojů. Všechny skupiny
vyřešily čtyři povinné úkoly, přičemž jedna skupina vyřešila celkem pět úkolů a jedna
skupina dokonce celkem šest úkolů. Rozdíly v popisech materiálních zdrojů nepovažujeme
u většiny dílčích didaktických situací za významné. Všechny skupiny řešily jednotlivé
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úkoly na pracovní listy, většinou využily i poskytnuté materiální zdroje, v některých
ojedinělých případech skupiny využily i vlastní pomůcky nebo zdroje. Za významnější lze
pokládat pouze rozdíl v popisech dílčí didaktické situace Střed úsečky, kde žáci nevyužili
k manipulaci poskytnutý model, přičemž tento rozdíl pak zřejmě ovlivňuje i rozdíly
v popisech dalších složek.

6.4.2 Operace
Rozdíly v popisech složky Operace u dílčích didaktických situací byly v návrhu užité
metodologie vymezeny jako rozdíly mezi očekávanými operacemi ve fázi vstupní analýzy
a skutečně provedenými operacemi popsanými ve fázi výstupní analýzy. Významnější
z těchto rozdílů uvádí Tabulka 8. Při souhrnném hodnocení celého úlohového prostředí
však nepokládáme rozdíly v popisech této složky za příliš významné.

Didaktická
situace

Rozdíl v popisech ve složce Operace

---

Šaty

Prostírání

Pouze dvě skupiny z pěti využily k odhadu vzniklého tvaru vlastnosti osové
souměrnosti.
---

Semafor

Střed
úsečky

Všechny skupiny využily operace založené na vlastnostech Thaletovy
kružnice (resp. kružnice opsané obdélníku).
Žádná skupina nevyužila vlastnosti středové souměrnosti.
---

Poklad

Stůl

Kolotoč

Žádná skupina při skupinové práci nevyužila správnou operaci.
Pouze jedna ze šesti skupin využila operaci založenou na geometrickém
zdůvodnění na základě vlastností středové souměrnosti.

Karty

---
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Pro některé skupiny byly rozhodujícím principem řešení spíše reálné
aspekty zkoumané situace než její geometrické vlastnosti.

Cesta

Tabulka 8: Rozdíl v popisech složky Operace úlohového prostředí Shodná zobrazení

U většiny dílčích úkolů zvolily skupiny správnou řešitelskou strategii, ovšem ne
vždy to byla některá z operací označených ve vstupní analýze jako operace očekávané.
Nejvýznamnější rozdíl popisů se vyskytuje u didaktické situace Stůl, kde všechny skupiny
zvolily nejen neočekávané, ale dokonce nesprávné operace. Lze vypozorovat jistou
podobnost v rozdílech popisů u didaktických situací Kolotoč a Cesta, kde žáci neměli
protřebu vytvořit striktně geometrický model zadaných problémových situací, protože
přikládali větší význam jejich předpokládaným reálným aspektům. U didaktické situace
Střed úsečky je zřejmé, že v rámci vstupní analýzy učitelem očekávaná operace není pro
žáky přirozenou řešitelskou strategií, proto volí jiné správné operace v referenčním rámci,
který je pro ně přirozenější.

6.4.3 Produkt
Významnější rozdíly v popisech složky Produkt u dílčích didaktických situací uvádí
Tabulka 9. Vedle hmotných produktů v podobě zapsaných řešení jednotlivých úkolů
a případných dalších „výrobků“ jsou ve vstupní analýze pokládány za důležité především
vnější projevy žáků naznačující objevení některých důležitých vlastností shodných
zobrazení, proto se uvedená tabulka explicitně soustředí na porovnání popisů těchto
vlastností.

Didaktická

Vlastnosti

Vlastnosti

(vstupní analýza)

(výstupní analýza)

Šaty

V4, (V1, V2)

V4

Prostírání

V4, (V1, V2)

situace

Semafor

V4
(u dvou skupin z pěti)

V2

V2

V5, V6, V7

žádná vlastnost shodných zobrazení

Střed
úsečky
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Poklad

Stůl

V1,V7

V1, V7

(navíc: další vlastnosti otočení a posunutí)
V2

V2

(až jako produkt práce celé třídy!)
V5, V6

Kolotoč

V5, V6

(v zapsaném řešení pouze u jedné skupiny, ale ústně
prezentováno žáky všech skupin)
V5, V6, V7

Karty

V5, V6, V7

(u tří skupin ze šesti přímo v zapsaném řešení,
u ostatních skupin při ústní prezentaci;
navíc: středová souměrnost je přímá shodnost)

Cesta

V3, V4

V3, V4

(u tří skupin z pěti explicitně)

Tabulka 9: Rozdíl v popisech složky Produkt úlohového prostředí Shodná zobrazení

Je zřejmé, že téměř ve všech dílčích didaktických situacích bylo (alespoň částečně)
dosaženo požadovaného kognitivního produktu, třebaže v rámci didaktické situace Stůl,
kterou žáci nebyli schopni samostatně správně vyřešit, bylo tohoto produktu dosaženo až
v průběhu společné práce celé třídy. Naopak didaktickou situaci Střed úsečky žáci ve
skupinách vyřešili správně, ovšem bez využití očekávaných operací (viz výše), proto
nemohli dospět k požadovanému produktu. Spíše než nevhodnou práci s touto didaktickou
situací v průběhu vyučovací hodiny to však naznačuje, že zkoumaná úloha nebyla vhodně
zařazena do daného úlohového prostředí.

6.4.4 Váha
Základní obecný popis složky Váha byl dodržen v tom smyslu, že ve shodě s úvodním
seznámením žáků s daným úlohovým prostředím trvala i při prezentaci výsledků práce
vyučující na řádném a matematicky podloženém zdůvodňování užitých postupů. Popisy
složky Váha u dílčích didaktických situací v rámci vstupní analýzy a výstupní analýzy
uvádí Tabulka 10. Popisy v rámci vstupní analýzy vycházejí z poznámek v učitelově
přípravě, popisy v rámci výstupní analýzy vycházejí z vyjádření žáků při rozhovoru po
řešení a analýze úloh. Pod tabulkou jsou uvedeny některé typy rozdílů nebo naopak shod
v popisech.
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Didaktická

Váha

Váha

(vstupní analýza)

(výstupní analýza)

Jedná se o středně obtížnou úlohu
konceptuálního charakteru
založenou na praktické manipulaci.

Je hodnocena jako snadná úloha
procedurálního charakteru s náročným
a zdlouhavým praktickým
provedením.

Prostírání

Odhad vzniklého útvaru je
obtížnější úkol konceptuálního
charakteru s integračněproblémovými prvky.

Odhad u některých skupin není
podložený hlubší matematickou
úvahou, pak je úloha hodnocena jako
nepříliš obtížná.

Semafor

Hledání vhodných operací je
středně obtížný úkol
konceptuálního charakteru.
Formulace vysvětlení může být
obtížnější.

Manipulativní část úlohy je hodnocena
jako poměrně snadná. Vysvětlení
pokládají za obtížný úkol pouze ty
skupiny, které se je snaží formulovat
co nejpřesněji.

Střed
úsečky

Jedná se o obtížnější úlohu
integračně-problémového
charakteru založenou na práci
s modelem.

Žáci využívají předchozích vědomostí
o Thaletově kružnici, čímž úlohu
převádějí na úlohu konceptuálního
charakteru s poměrně snadným
řešením.

Poklad

Objevení postupu je poměrně
snadný úkol procedurálního
charakteru. Zápis postupu je
středně obtížný úkol
konceptuálního charakteru.

Žáci celkově nepokládají úlohu za
příliš obtížnou. Některé skupiny mají
potíže s přesným popisem postupu.

Jedná se o obtížnější úlohu
integračně-problémového
charakteru. Největší úskalí: vzít
v úvahu všechny podmínky úlohy.

Při skupinové práci žáci úlohu vůbec
nejsou schopni vyřešit. Je nutné
návodné vedení učitele v rámci
společné práce celé třídy.

Úkoly a), b), c) jsou poměrně
snadné úlohy procedurálního
charakteru. Úkol d) je obtížnější
úloha integračně-problémového
charakteru.

Úkoly a), b), c) pokládají žáci za
snadné. V úkolu d) se žáci soustředí
na fyzikální aspekty dané situace, ne
na geometrickou interpretaci.

Proces identifikace středové
souměrnosti je nepříliš obtížná
úloha konceptuálního charakteru.
Dokreslení obrázku je pak snadný
úkol konceptuálního charakteru.

Je hodnocena jako snadná úloha
procedurálního charakteru se
zdlouhavým praktickým provedením.

situace

Šaty

Stůl

Kolotoč

Karty
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Úkoly a), b) jsou procedurálního
charakteru, úkol a) je poměrně
snadný, úkol b) mírně obtížnější.
Úkol c) je obtížná integračněproblémová úloha.

Cesta

Úkoly a), b) jsou hodnoceny jako
snadné. V úkolu c) se žáci soustředí na
reálné aspekty dané situace, ne na
geometrickou interpretaci.

Tabulka 10: Rozdíl v popisech složky Váha úlohového prostředí Shodná zobrazení

V didaktických situacích Šaty a Karty žáci oproti očekávanému (znovu)objevování
základních vlastností osové a středové souměrnosti využili těchto vlastností jako
referenčního rámce, čímž převedli původně konceptuální úlohu na úlohu spíše
procedurálního charakteru, kdy žáci jako nejvíce zatěžující hodnotí její praktické
provedení. V uvedených případech ovšem zdánlivé snížení váhy těchto úloh zřejmě spíše
poskytuje učiteli zajímavé diagnostické údaje o rozsahu žákovských vědomostí, než aby
bylo projevem nízké přesnosti užití daných úloh.
Obdobně v didaktické situaci Střed úsečky využili žáci svých předchozích
vědomostí, dokonce ze zcela neočekávané oblasti, čímž převedli původně integračněproblémovou úlohu na úlohu konceptuálního charakteru. Ani v tomto případě nehodnotíme
snížení kognitivní váhy dané úlohy negativně, ale spíše jako cennou diagnostickou
informaci.
Didaktické situace Prostírání,

Semafor

a

Poklad

naopak

představovaly

z manipulativního hlediska pro žáky poměrně snadné úkoly. V souladu s očekáváními
z vstupní analýzy zde byla pro žáky obtížná především formulace popisu přesného postupu
nebo zdůvodnění. Dané didaktické situace proto splnily svůj hlavní účel, tedy poskytnout
žákům příležitost získat zkušenosti s objevovanými vlastnostmi v různých kontextech
a uvědomit si potřebnost zavedení odpovídající přesné matematické terminologie.
Při řešení úkolů v didaktických situacích Kolotoč a Cesta se žáci soustředili spíše
na reálné nebo fyzikální aspekty daných situací, čímž sice do určité míry zvýšili váhu
těchto úloh, ovšem nezískali tak příležitost pracovat s jejich zamýšleným geometrickým
potenciálem. Je otázkou k zamyšlení, zda je příčinou tohoto dílčího didaktického
neúspěchu nepřesné užití daných úloh při práci v hodině. Naopak při skupinové práci na
řešení úkolu v didaktické situaci Stůl žáci reálné aspekty v úvahu nevzali, což nejen snížilo
váhu dané úlohy, ale dokonce jim to znemožnilo tuto úlohu úspěšně vyřešit. Daná úloha
byla tedy vyřešena až při společné práci celé třídy pod vedením vyučující, čímž došlo
k výraznému snížení její váhy z pohledu kognitivní náročnosti pro žáky.
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6.4.5 Závěr výstupní analýzy úlohového prostředí Shodná zobrazení
Rozdíly v popisech jednotlivých složek u většiny dílčích didaktických situací nepokládáme
za příliš významné, proto celkově hodnotíme přesnost užití úlohového prostředí Shodná
zobrazení jako poměrně vysokou.
Výjimku tvoří dvě didaktické situace s významnějšími rozdíly v popisech, a to
didaktická situace Střed úsečky, kde žáci rozdílně pojali složky zdroje a operace, čímž
dospěli i ke kognitivně rozdílnému produktu, a didaktická situace Stůl, jejíž kognitivní
váhu žáci výrazně snížili tím, že úlohu nebyli schopni sami správně vyřešit. V ostatních
didaktických situacích postupovali žáci většinou podle očekávání, přičemž případné
rozdíly v popisech jednotlivých složek lze hodnotit spíše pozitivně, jako projev využití
referenčního rámce předchozích vědomostí, případně jako snahu o vytvoření co
nejvěrnějšího matematického modelu zkoumané situace.
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7 Analýza experimentu: Od zlomků k procentům
7.1 Popis experimentu
7.1.1 Princip
V rámci metody skupinově organizované práce, která vykazuje některé znaky matematické
rallye (viz 6.1.1), řeší žáci v zadaném pořadí pět úloh volně provázaných kvazireálným
kontextem společného příběhu. Zadání některých úloh je formulováno poměrně otevřeně,
takže jejich řešení vyžaduje hledání vhodných strategií a odpovídající argumentaci.
Matematickou podstatou všech úloh je porovnávání částí různých celků nebo určování
ekvivalentních částí různých celků, žáci si tedy v rámci plnění úkolů osvojují metodu
převádění zadaných údajů na společnou „jednotku“.

7.1.2 Časové a organizační podmínky experimentu
Experiment byl realizován v červnu 2011 v prvním ročníku osmiletého gymnázia se
zaměřením na matematiku (žáci ve věku 6. ročníku ZŠ). Žáci v hodinách matematiky
v předcházejících měsících získali znalosti práce se zlomky: rozšiřování a krácení,
převádění na společného jmenovatele, porovnávání, základní početní operace. Aktivita
měla tedy především evokační funkci (2.2.2), zároveň však měla žákům poskytnout
motivaci k zavedení pojmu procento. Výsledky žákovské skupinové práce měly ovšem pro
vyučující i nezanedbatelný diagnostický význam. K experimentu byly využity celkem dvě
navazující vyučovací hodiny v průběhu jednoho dne: v první vyučovací hodině probíhala
skupinová práce, ve druhé hodině pak společná práce celé třídy.
V první vyučovací hodině byli žáci po krátkém úvodu rozděleni do sedmi skupin po
čtyřech. Každá skupina dostala pracovní list pro první úkol. Pracovní listy k dalším
úkolům si pak skupiny postupně vyzvedávaly vždy po splnění úkolu předchozího.
Ve druhé vyučovací hodině byly v rámci společné práce celé třídy pod vedením
vyučující jednotlivé úkoly podrobně rozebrány. Všechny skupiny postupně seznámily
ostatní žáky se svou interpretací zadání a způsobem řešení. Přestože se v zadání úloh
nevyskytoval zlomkový zápis, žáci s využitím svých předchozích znalostí popisovali
zkoumané problémové situace pomocí zlomků. Pro vyřešení každého z úkolů museli žáci
najít vhodný nástroj porovnávání částí různých celků, čímž získali v několika odlišných
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situacích zkušenosti s (dosud nezavedeným) pojmem procento. Žáci si tak připravili
prostředí pro zavedení pojmu procento, které proběhlo v následující vyučovací hodině.

7.2 Vstupní analýza úlohového prostředí Od zlomků k procentům
Vstupní analýza úlohového prostředí Od zlomků k procentům popisuje, jak vyučující
žákům toto prostředí prezentovala na začátku jejich práce v první vyučovací hodině a jaké
výsledky očekávala.
Zdroje
Materiální zdroje představují především pracovní listy pro skupinovou práci (viz Příloha
3a – 3e). Dále žáci potřebují: psací potřeby, volné listy papíru na pomocné výpočty.
Základním nemateriálním zdrojem jsou texty zadání jednotlivých úloh na pracovních
listech. Všechny skupiny řeší v tomtéž pořadí pět úkolů. Práce v hodině je organizována
skupinově. Zadání úkolů nijak explicitně neomezuje využití externích informačních zdrojů,
i když se toto využití nepředpokládá.
Operace
Skupiny zvolí adekvátní řešitelské strategie jednotlivých úkolů. Zejména žáci využijí
svých předchozích znalostí (savoir) práce se zlomky pro popis zkoumaných
matematických situací a v různých kontextech vhodně zvolí nástroj porovnávání částí
různých celků (connaissance).
Produkt
Základním očekávaným hmotným produktem jsou vyplněné pracovní listy jednotlivých
skupin. Na základě zkušeností získaných při řešení úkolů pak žáci dospějí k produktům P1
a P2, v rámci společné práce celé třídy pak k produktu P3.
P1: Žáci pocítí nutnost zavést takový obecný matematický objekt, který jim umožní
vyjadřovat a porovnávat části různých celků a vybírat z různých celků stejně velké části.
P2: Žáci navrhnou desetinné zlomky popisující části zadaných celků jako vhodný
prostředek.
P3: Žáci přijmou učitelem navržené setiny jako vhodný prostředek (institucionalizace
směřující k zavedení savoir).
Váha
Aktivita je žákům prezentována jako běžný soubor matematických úloh, k jejichž řešení
mohou zvolit libovolný postup. Zároveň vyučující žáky vyzývá, aby každou úlohu nejen
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vyřešili, ale aby se pokusili najít vždy optimální řešení: „Nejde jen o to nějak ty úlohy
vyřešit. Zkuste najít co nejrychlejší řešení. Představte si, že byste takových úloh měli řešit
třeba dvacet, a zeptejte se sami sebe, jestli by se vám chtělo ten postup dvacetkrát
opakovat. Nakonec si pak všichni společně řekneme, jak kdo kterou úlohu řešil.“

7.3 Analýza dílčích didaktických situací
7.3.1 Didaktická situace Maturita
Vstupní analýza didaktické situace Maturita
Zdroje
Žáci mají k dispozici pracovní list Maturita (Příloha 3a), psací potřeby, volné listy papíru.
Zadání
Adam, Filip a David studují střední průmyslovou školu, Bára s Eliškou chodí na
gymnázium. Vyprávějí si, jak na jejich školách proběhly maturitní zkoušky.
David: „U nás na průmyslovce maturovalo 50 studentů, ale udělalo jich to jenom 37.“
Eliška: „Na našem gymplu udělalo maturitu 16 studentů z 20.“
Bára: „Tak to byli naši studenti úspěšnější.“
Adam: „Hloupost. Na naší škole přece udělalo maturitu víc lidí!“
Kdo má pravdu? Na které škole byli studenti úspěšnější?
Kolik studentů by muselo úspěšně odmaturovat na střední průmyslové škole, aby byli
studenti na obou školách stejně úspěšní?
Operace
Správné (S):
a) vyjádřit příslušné části obou celků zlomkovým zápisem, převést na společného
jmenovatele 100 a porovnat čitatele;
b) vyjádřit příslušné části obou celků zlomkovým zápisem, převést na společného
jmenovatele různého od 100 a porovnat čitatele;
c) provádět postupně úpravy odpovídající převodu na společného jmenovatele, ale bez
využití zlomkového zápisu;
Nesprávné (N):
d) bez bližšího vysvětlení porovnat pouze absolutní počty úspěšných maturantů bez
ohledu na počet prvků základní množiny.
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Očekávané operace: Žáci intuitivně využijí svých předchozích znalostí práce se zlomky,
tedy operace Sa, případně Sb.
Produkt
Požadovaným výsledkem práce žáků je pracovní list se zapsaným řešením úlohy. Řešení
založené na převedení částí různých celků na společnou „jednotku“ (např. převedení
zlomků na společného jmenovatele) směřuje k naplnění produktu P1. Na základě zadání
úlohy je očekávaným produktem jmenovatel 100, který zároveň směřuje k naplnění
produktu P2 a následně P3.
Váha
Úlohu pokládáme za středně obtížnou úlohu konceptuálního charakteru. Předpokládáme,
že žádná ze skupin nebude mít velký problém s hledáním vhodných operací.
Výstupní analýza didaktické situace Maturita
Zdroje
Všech sedm skupin řešilo úlohu na pracovní list bez využití dalších pomůcek.
Operace
Všech sedm skupin využilo některou z uvedených očekávaných operací: pět skupin
využilo operaci Sa (např. Obrázek 7), dvě skupiny využily operaci Sb. Při skupinové práci
se žáci vůbec nezabývali nesprávnou operací Nd „větší absolutní počet znamená vyšší
úspěšnost“. Vysvětlení podali až na výzvu učitelky při třídní diskuzi.
Žák 1: „Nestačí jenom kolik, záleží kolik z kolika, jaká část. To by se přece na tom gymplu
museli rozkrájet, aby jich z dvaceti odmaturovalo třicet sedm.“

Obrázek 7: Maturita (Skupina 1)

Produkt
Všech sedm skupin zapsalo na pracovní list správné řešení zadané úlohy, které směřuje
k naplnění produktu P1. Postup pěti skupin směřuje k naplnění produktů P2 a P3, což žáci
několika skupin přímo potvrdili i v rámci třídní diskuze.
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Žák 1: „Tak bylo jasný, že musíme porovnat ty části. No a nejmenší společný jmenovatel
padesáti a dvaceti je sto.“
Žák 2: „A taky je to takový dobrý číslo… Jakože když se řekne, jaká část je to ze sta, tak si
to tak dobře představíte, že to je vlastně něco jako jednička, akorát s nulama.“
Žák 3: „Takže tam vlastně na první pohled vidíte, jaký to je desetinný číslo. Prostě nula
celá a pak to, co je nahoře… v čitateli teda.“
Žák 2: „No, právě to pak bylo takhle i v tom basketu třeba. Tam je to taky sto.“
V následné diskuzi souhlasili i žáci ostatních skupin s koncepcí „jednička s nulama“, která
v průběhu dané vyučovací hodiny zazněla ještě několikrát při analýze dalších úloh. Všichni
žáci zejména zdůrazňovali jednoduchý převod desetinných zlomků na desetinná čísla,
který umožňuje snadné porovnávání nebo jinou práci se zadanými hodnotami.
Váha
Žáci úlohu po kognitivní stránce vnímali jako snadnou úlohu procedurálního charakteru,
při jejímž řešení automaticky využili známý zlomkový zápis.
Závěr analýzy didaktické situace Maturita
Ve složce Zdroje se uvedené popisy neliší. Rozdíly ve složkách Operace a Produkt lze
považovat za nevýznamné, protože všechny skupiny zvolily některou z očekávaných
operací a řešení většinou směřuje k naplnění celkových produktů. Významněji lze hodnotit
rozdíl ve složce Váha, kde byla úloha prezentována jako konceptuální, zatímco žáci ji
vnímali spíše procedurálně jako další standardní úlohu na procvičení práce se zlomky.

7.3.2 Didaktická situace Lízátka
Vstupní analýza didaktické situace Lízátka
Zdroje
Žáci mají k dispozici pracovní list Lízátka (Příloha 3b), psací potřeby, volné listy papíru.
Zadání
Filip s Eliškou mají koupit 1 000 lízátek na oslavu konce školního roku, kterou jejich školy
společně pořádají. V supermarketu prodávají ovocná lízátka po 1 kusu nebo v balení po
25 kusech nebo v balení po 40 kusech.
Na balení po 25 kusech je akce „21+4“ (21 lízátek za běžnou cenu + 4 zdarma). Na balení
po 40 kusech je akce „34+6“ (34 lízátek za běžnou cenu + 6 zdarma). Jak nejvýhodněji
Filip s Eliškou nakoupí?
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Operace
Správné (S):
a) určit s využitím zlomkového zápisu, kolik kusů zdarma dostaneme, pokud nakoupíme
celkem 1 000 kusů v jednotlivých typech balení (tj. po 25 nebo po 40 kusech);
b) určit bez využití zlomkového zápisu, kolik kusů zdarma dostaneme, pokud nakoupíme
celkem 1 000 kusů v jednotlivých typech balení (tj. po 25 nebo po 40 kusech);
Nesprávné (N):
c) určit jako výhodnější balení po 40 kusech s odůvodněním, že nabízí více kusů zdarma;
d) prohlásit úlohu za neřešitelnou s odůvodněním, že není uvedena cena jednoho kusu
lízátka.
Očekávané operace: Žáci intuitivně využijí svých předchozích znalostí práce se zlomky,
tedy operaci Sa.
Produkt
Požadovaným výsledkem práce žáků je pracovní list se zapsaným řešením úlohy. Řešení
založené na převedení částí různých celků na společnou „jednotku“ (např. převedení
zlomků na společného jmenovatele) směřuje k naplnění produktu P1. Na základě zadání
úlohy je očekávaným produktem jmenovatel 1 000, který zároveň směřuje k naplnění
produktu P2.
Váha
Úlohu

pokládáme

za

obtížnější

úlohu

integračně-problémového

charakteru.

Předpokládáme, že některé skupiny mohou mít problém zejména s faktem, že v zadání
není uvedena konkrétní hodnota ceny jednoho lízátka.
Výstupní analýza didaktické situace Lízátka
Zdroje
Všech sedm skupin řešilo úlohu na pracovní list bez využití dalších pomůcek.
Operace
Jedna skupina neuměla úlohu vyřešit, pouze na pracovní list zaznamenala některé údaje ze
zadání a provedla s nimi několik početních operací bez zřejmého strategického záměru.
Ostatních šest skupin využilo některou z uvedených správných operací. Jedna skupina
využila očekávanou operaci Sa (Obrázek 8). Ostatních pět skupin využilo operaci Sb.
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Obrázek 8: Lízátka (Skupina 3)

Žáci se při skupinové práci vůbec nezabývali nesprávnými operacemi Nc a Nd. V rámci
třídní diskuze vyučující položila otázku týkající se operace Nd.
Učitel: „Nevadilo vám při řešení, že v zadání není určená cena jednoho lízátka?“
Žák 1: „Nevadilo. To lízátko buď stojí tu nějakou svoji cenu, nebo je zadarmo.“
Žák 2: „Horší by bylo, kdyby ten počet, co měli koupit, nebyl násobek 25 nebo 40.“
Žák 3: „A když to je společný násobek, tak je vlastně jedno, kolik jich mají koupit, jestli
tisíc nebo třeba dvě stě nebo čtyři sta.“
Stejně tak se žáci při řešení úlohy nijak nezabývali tím, zda se ve všech baleních jedná
o lízátka téhož typu, neboť tuto skutečnost zřejmě pokládali za samozřejmou, přestože
v zadání explicitně uvedena není.
Produkt
Jedna skupina nedospěla ke správnému řešení, ostatních šest skupin zapsalo na pracovní
list správné řešení zadané úlohy. Většina skupin sice nevyužila při řešení úlohy zlomkový
zápis, přesto všechna správná řešení nějakým způsobem vycházejí ze „společné jednotky“
1 000. Žáci zde však volbu této společné jednotky vztahují pouze k hodnotě uvedené
v zadání úlohy, proto nelze doložit hlubší zdůvodnění v podobě vlastností desetinných
zlomků, jako např. v didaktické situaci Maturita.
Postup všech těchto šesti skupin směřuje k naplnění produktu P1. K naplnění produktu P2
směřují řešení pouze nepřímo, protože na ně žáci explicitně neodkazují ani v zápisech na
pracovních listech, ani v rámci třídní diskuze.
Váha
Žáci úlohu po kognitivní stránce vnímali jako obtížnou úlohu integračně-problémového
charakteru. Žáci ze skupiny, která úlohu neuměla vyřešit, tento svůj neúspěch vysvětlovali
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tím, že „jen nějak divně přečetli zadání“, a prezentovaným řešením ostatních skupin pak už
zcela rozuměli.
Závěr analýzy didaktické situace Lízátka
Ve složce Zdroje se uvedené popisy neliší. S výjimkou jedné skupiny, která úlohu
nevyřešila, lze rozdíly v popisech složek Operace, Produkt i Váha považovat za
nevýznamné.

7.3.3 Didaktická situace Basketbal
Vstupní analýza didaktické situace Basketbal
Zdroje
Žáci mají k dispozici pracovní list Basketbal (Příloha 3c), psací potřeby, volné listy papíru.
Zadání
V neděli se Filip šel podívat na basketbalový turnaj „100 hodů“, kde každý z pěti
basketbalistů postupně stokrát vystřelí na koš. Před začátkem turnaje se hráči vychloubali
úspěšností své střelby.
Hráč v červeném dresu: „Když desetkrát vystřelím na koš, trefím se sedmkrát.“
Hráč v zeleném dresu: „Trefím 17 střel z 25.“
Hráč v modrém dresu: „Dám z 50 střel 42 košů.“
Hráč v žlutém dresu: „Ze 100 střel mi jich do koše spadne 77.“
Hráč v bílém dresu: „Z každých mých 20 střel jich 18 skončí v koši.“
Filip si pomyslel: „Jestli všichni hráči mluví pravdu, tak je celkem jasné, kdo vyhraje.“
Kdo vyhraje?
Operace
Správné (S):
a) vyjádřit příslušné úspěšnosti zlomkovým zápisem, převést na společného jmenovatele
100 a porovnat čitatele;
b) provádět postupně úpravy odpovídající převodu na společného jmenovatele 100, ale
bez využití zlomkového zápisu;
Nesprávné (N):
c) porovnat pouze absolutní počty úspěšných hodů bez ohledu na celkový počet hodů,
k němuž je vztažen.
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Očekávané operace: Žáci intuitivně využijí svých předchozích znalostí práce se zlomky,
tedy operaci Sa.
Produkt
Požadovaným výsledkem práce žáků je pracovní list se zapsaným řešením úlohy. Řešení
založené na převedení částí různých celků na společnou „jednotku“ (např. převedení
zlomků na společného jmenovatele) směřuje k naplnění produktu P1. Na základě zadání
úlohy je očekávaným produktem jmenovatel 100, který zároveň směřuje k naplnění
produktu P2 a následně případně P3.
Váha
Úlohu pokládáme za poměrně snadnou úlohu konceptuálního charakteru.
Výstupní analýza didaktické situace Basketbal
Zdroje
Všech sedm skupin řešilo úlohu na pracovní list bez využití dalších pomůcek.
Operace
Všech sedm skupin využilo některou z uvedených správných operací. Pět skupin využilo
operaci Sa (např. Obrázek 9), dvě skupiny využily strategii Sb. Žáci všech skupin se řídili
zřejmým principem: převést všechny údaje na společného jmenovatele 100. Dokonce i žáci
ze dvou skupin, které využily strategii Sb, v diskuzi uvedli, že vlastně tento princip
využívali, pouze bez odpovídajícího zlomkového zápisu.

Obrázek 9: Basketbal (Skupina 5)
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Produkt
Všech sedm skupin zapsalo na pracovní list správné řešení zadané úlohy. Postup všech
skupin směřuje k naplnění produktů P1, P2 a P3.
V třídní diskuzi žáci připomněli zkušenost týkající se výhodnosti desetinných zlomků,
kterou získali při řešení didaktické situace Maturita.
Žák 1: „Právě když nás zajímá ta průměrná úspěšnost, tak by se třeba řeklo, že ten bílej
hráč má úspěšnost nula celá devět a červenej nula celá sedm.“
Váha
Žáci úlohu po kognitivní stránce vnímali jako snadnou úlohu spíše procedurálního
charakteru, při jejímž řešení automaticky využili známý zlomkový zápis nebo postup
založený na obdobném principu. Byli ovšem schopni provést poměrně obtížnou
integračně-problémovou úvahu týkající se pravděpodobnostního charakteru uvedených
údajů. Zadání úkolu sice tuto úvahu přímo nepožadovalo, ale žáci sami vnímali tuto
okolnost jako nejzajímavější aspekt dané situace, o němž se zájmem diskutovali:
Žák 1: „Vypočítá se to jednoduše, ale stejně je to jenom odhad, i když mluví všichni
pravdu.“
Žák 2: „Oni vlastně jenom říkají, jaký mají průměr úspěšnosti.“
Žák 3: „To je jako v těch příkladech, kolik součástek vyrobí stroj. Jenže basketbalista přece
není stroj. Může to dopadnout úplně jinak.“
Žák 4: „Ale podle těch výpočtů bys mohl třeba v sázkové kanceláři určit kurz.“
Závěr analýzy didaktické situace Basketbal
Ve složce Zdroje se uvedené popisy neliší. Rozdíly v popisech složek Operace a Produkt
lze považovat za nevýznamné. Lze pozorovat zajímavé rozdíly v popisech složky Váha,
kdy je žákům postup řešení natolik zřejmý, že původně konceptuálně míněnou úlohu
převádějí na úlohu procedurální. Naopak žáci se nezávisle na zadání zabývají i dalšími
aspekty zadané problémové situace, jejichž zkoumání je úkolem vyšší kognitivní
náročnosti.

7.3.4 Didaktická situace Výlet
Vstupní analýza didaktické situace Výlet
Zdroje
Žáci mají k dispozici pracovní list Výlet (Příloha 3d), psací potřeby, volné listy papíru.
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Zadání
Adam, Bára, David a Eliška se v neděli vydali na výlet do hor kolem hradu Babštejn, ale
brzy se nemohli dohodnout, kudy mají v cestě pokračovat. Dívky nerady chodí do prudkého
kopce, ale kluci chtějí hlavně ujít co nejméně kilometrů. Turistická trasa po žluté značce
měří celkem 20 kilometrů, na kterých vystoupá o 600 výškových metrů. Po zelené turistické
značce vede trasa dlouhá 25 kilometrů, na kterých vystoupá o 625 výškových metrů.
Po které cestě půjdou Bára s Eliškou?
A kudy půjdou Adam s Davidem?
Operace
Ze zadání je zřejmé, která trasa je kratší. Zbývá tedy určit, která trasa stoupá méně prudce.
Správné (S):
a) určit u obou tras převýšení na vhodnou délkovou jednotku (např. 1 km) s využitím
zlomkového zápisu, tato převýšení porovnat;
b) určit u obou tras převýšení na vhodnou délkovou jednotku (např. 1 km) bez využití
zlomkového zápisu, tato převýšení porovnat;
Nesprávné (N):
c) porovnat pouze absolutní počty výškových metrů, o něž každá trasa vystoupá, bez
ohledu na celkovou délku trasy.
Očekávané operace: Žáci intuitivně využijí svých předchozích znalostí práce se zlomky,
tedy operaci Sa.
Produkt
Požadovaným výsledkem práce žáků je pracovní list se zapsaným řešením úlohy. Řešení
založené na převedení částí různých celků na společnou „jednotku“ (např. převedení
zlomků na společného jmenovatele) směřuje k naplnění produktu P1.
Váha
Úlohu pokládáme za poměrně obtížnou úlohu konceptuálního charakteru.
Výstupní analýza didaktické situace Výlet
Zdroje
Všech sedm skupin řešilo úlohu na pracovní list. Jedna skupina se pokusila situaci ve
zmenšeném měřítku narýsovat, ale výsledek nepokládala za průkazný, proto úlohu nakonec
vyřešila početně.
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Operace
Jedna skupina využila operaci Nc. Ostatních šest skupin využilo některou z uvedených
správných operací: dvě skupiny využily očekávanou operaci Sa, čtyři skupiny využily
operaci Sb (např. Obrázek 10).

Obrázek 10: Výlet (Skupina 4)

Produkt
Jedna skupina zapsala na pracovní list nesprávné řešení zadané úlohy, ostatních šest skupin
zapsalo na pracovní list správné řešení. Postup těchto šesti skupin směřuje k naplnění
produktu P1. V rámci třídní diskuze však žáci vztáhli svůj postup řešení k dříve
diskutovaným didaktickým situacím, čímž naplnili i produkt P2.
Žák 1: „Když počítáme to převýšení na kilometr, tak to je vlastně, kolik metrů na tisíc
metrů.“
Žák 2: „Je to jako v tom basketu. Takže by se dalo říct, že ta žlutá trasa má převýšení nula
celá třicet a zelená nula celá dvacet pět… ne vlastně to je tisíc, tak ještě jedna nula. Nula
celá nula třicet a nula celá nula dvacet pět.“
Žák 3: „Tak to řekni normálně, nula celá třicet tisíc…teda nula celá třicet tisícin.“
Váha
Řešení úlohy pojali žáci spíše jako nepříliš obtížný úkol konceptuálního charakteru. Úlohu
však pokládali za ne zcela jednoznačně zadanou, protože podle jejich názoru není
z uvedených údajů zřejmé, jak vypadají dílčí úseky jednotlivých cest. Provedené úvahy
o zadání mají integračně-problémový charakter.
Žák 1: „Těch 600 metrů a 625 metrů, to je převýšení. Z toho se pozná, jak vysoko je konec
cesty nad začátkem. Mezi tím můžeš třeba kilometr slaňovat a kilometr šplhat po žebříku.“
Žák 2: „To se pak ale vůbec nedá vypočítat.“
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Žák 3: „My jsme to teda počítali tak, že obě ty cesty vedou jako pořád nahoru.“
Žák 4: „No, my taky. A spočítali jsme, kolik metrů vystoupá na jednom kilometru.“
Žák 5: „My jsme to tak taky spočítali. Jenomže když ta jedna cesta má převýšení 30 metrů
na 1 kilometr a ta druhá 25 metrů, to ani nevím, jestli pocítíš, těch pět metrů.“
Žák 6: „To se vsaď, že třeba na poslední kilometru pocítíš i pět metrů. To bys pocítil
i metr.“
Závěr analýzy didaktické situace Výlet
Rozdíly v popisech složek Zdroje, Operace a Produkt lze považovat za nevýznamné. Lze
pozorovat určité rozdíly v popisech složky Váha, kdy se žáci zabývají i dalšími aspekty
dané reálné situace, jejichž zkoumání je úkolem vyšší kognitivní náročnosti.

7.3.5 Didaktická situace Sleva
Vstupní analýza didaktické situace Sleva
Zdroje
Žáci mají k dispozici pracovní list Sleva (Příloha 3e)46, psací potřeby, volné listy papíru.
Zadání
Bára chodí odpoledne na brigádu do obchodu s oděvy na náměstí. Majitel obchodu
vyhlásil akci „Předprázdninová sleva na všechno“. Tričko, které původně stálo 500 Kč,
zlevnil na 400 Kč. Pak dal Báře za úkol upravit i ceny na ostatních výrobcích tak, aby na
všechny výrobky byla stejná sleva vzhledem k původní ceně. Bára si ale není jistá, jak má
ceny výrobků změnit. Naštěstí ji přišli do obchodu navštívit Adam s Davidem a poradili jí.
Pomozte také Báře doplnit nové ceny na cenovky.
Operace
Správné (S):
a) určit s využitím zlomkového zápisu, o jakou část původní ceny bylo zlevněno tričko,
pak snížit cenu ostatních výrobků o stejnou část jejich původní ceny;
b) určit bez využití zlomkového zápisu, o jakou část původní ceny bylo zlevněno tričko,
pak snížit cenu ostatních výrobků o stejnou část jejich původní ceny;
Nesprávné (N):
c) snížit cenu všech výrobků o stejný počet korun, o který byl snížena cena trička.

46

Přehled výrobků a jejich původních cen je součástí pracovního listu.
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Očekávané operace: Žáci intuitivně využijí svých předchozích znalostí práce se zlomky,
tedy operaci Sa.
Produkt
Požadovaným výsledkem práce žáků je pracovní list se zapsaným řešením úlohy. Řešení
založené na vyjádření stejných částí různých celků pomocí společné „jednotky“ (např.
společný jmenovatel zlomků) směřuje k naplnění produktu P1. Volba společného
jmenovatele 100 směřuje k naplnění produktů P2 a P3.
Váha
Úlohu pokládáme za středně obtížnou úlohu konceptuálního charakteru.
Výstupní analýza didaktické situace Sleva
Zdroje
Všech sedm skupin řešilo úlohu na pracovní list bez využití dalších pomůcek.
Operace
Všech sedm skupin využilo některou z uvedených správných operací. Pět skupin využilo
operaci Sa (např. Obrázek 11), dvě skupiny využily strategii Sb. Žáci všech skupin se řídili
zřejmým principem: převést všechny údaje na společného jmenovatele 100. Dokonce i žáci
ze dvou skupin, které využily strategii Sb, v diskuzi uvedli, že vlastně tento princip
využívali, pouze bez odpovídajícího zlomkového zápisu.

Obrázek 11: Sleva (Skupina 7)

119

Produkt
Všech sedm skupin zapsalo na pracovní list správné řešení zadané úlohy. Postup všech
skupin směřuje k naplnění produktů P1, P2 a P3.
Váha
Žáci úlohu po kognitivní stránce vnímali jako poměrně snadnou úlohu konceptuálního
charakteru, při jejímž řešení využili známý zlomkový zápis nebo postup založený na
obdobném principu. Žáci ovšem byli schopni provést poměrně obtížnou integračněproblémovou úvahu týkající se rozdílného významu výrazů „stejná sleva na všechny
výrobky“ a „sleva o stejný počet korun“.
Učitel: „Znamená tedy stejná sleva totéž jako sleva o stejný počet korun?“
Žák 1: „To asi těžko. To by museli zlevnit všechno o stovku, takže k těm ponožkám by mi
ještě dvacku přidali.“
Žák 2: „Stejná sleva znamená sleva o stejnou část té první ceny.“
Žák 3: „To triko se zlevnilo o pětinu. Takže se to všechno zlevnilo o pětinu.“
Žák 4: „No, my jsme to počítali, že ta nová cena je čtyři pětiny té staré ceny.“
Závěr analýzy didaktické situace Sleva
Ve složce Zdroje se uvedené popisy neliší. Rozdíly v popisech složek Operace, Produkt
a Váha lze považovat za nevýznamné.

7.4 Výstupní analýza úlohového prostředí Od zlomků
k procentům
Výstupní analýza úlohového prostředí Od zlomků k procentům popisuje, jak žáci se
zadaným úlohovým prostředím jako celkem ve skupinách pracovali, k jakým výsledkům
dospěli a jak tyto výsledky vyučující při společné diskuzi zhodnotila vzhledem
k původnímu zadání. Konkrétní popisy jednotlivých složek jsou uvedeny ve výstupní
analýze dílčích didaktických situací, proto se zde u každé složky soustředíme pouze na
přehled rozdílů v těchto popisech. Tento přehled je u každé složky uspořádán do tabulky.

7.4.1 Zdroje
Rozdíly v popisech složky Zdroje u dílčích didaktických situací uvádí Tabulka 11. Při
souhrnném hodnocení celého úlohového prostředí je zřejmé, že v této složce se popisy
neliší.
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Didaktická

Rozdíl v popisech ve složce Zdroje

situace
Maturita

---

Lízátka

---

Basketbal

---

Výlet

Jedna skupina se pokusila situaci ve zmenšeném měřítku narýsovat.

Sleva

---

Tabulka 11: Rozdíl v popisech složky Zdroje úlohového prostředí Od zlomků k procentům

7.4.2 Operace
Rozdíly v popisech složky Operace u dílčích didaktických situací byly v návrhu
užité metodologie vymezeny jako rozdíly mezi očekávanými operacemi ve fázi vstupní
analýzy a skutečně provedenými operacemi popsanými ve fázi výstupní analýzy.
Významnější z těchto rozdílů uvádí Tabulka 12. U většiny dílčích úkolů zvolily skupiny
některou ze správných operací uvedených ve vstupní analýze, i když ne vždy to byly
převážně operace očekávané. Při souhrnném hodnocení celého úlohového prostředí však
nepokládáme rozdíly v popisech této složky za příliš významné.

Didaktická
situace

Rozdíl v popisech ve složce Operace

Maturita

---

Lízátka

Jedna skupina úlohu nevyřešila.

Basketbal

---
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Výlet

Jedna skupina využila nesprávnou operaci.

Sleva

---

Tabulka 12: Rozdíl v popisech složky Operace úlohového prostředí Od zlomků k procentům

7.4.3 Produkt
Tabulka 13 uvádí porovnání popisů složky Produkt u dílčích didaktických situací v rámci
vstupní a výstupní analýzy. Vedle hmotných produktů v podobě vyplněných pracovních
listů vstupní analýza očekává, že žáci při řešení úkolů pocítí nutnost zavést takový
matematický prostředek, který jim umožní snazší práci s částmi různých celků (P1), a že
sami navrhnou desetinné zlomky (P2) a přijmou setiny (P3) daných celků jako vhodný
nástroj. Uvedená tabulka se proto soustředí na popisy těchto tří produktů.

Didaktická
situace

Produkt

Produkt

(vstupní analýza)

(výstupní analýza)
P1, P2, P3

Maturita

P1, P2, P3

Žáci společně explicitně diskutují výhodnost
desetinných zlomků, tedy prokazují naplnění
produktu P2 a směřování k produktu P3.
P1, nepřímo P2

Lízátka

P1, P2

Volba společné jednotky 1 000 vychází z hodnoty
uvedené v zadání, ne z cíleného využití desetinných
zlomků.
P1, P2, P3

Basketbal

Výlet

Sleva

P1, P2, P3

V rámci diskuze žáci explicitně odkazují k principu
odvozenému v didaktické situaci Maturita.
P1

P1

Navíc: v rámci diskuze také P2.

P1, P2, P3

P1, P2, P3

Tabulka 13: Rozdíl v popisech složky Produkt úlohového prostředí Od zlomků k procentům
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Ve všech dílčích didaktických situacích bylo dosaženo požadovaného kognitivního
produktu. Pouze v rámci didaktické situace Lízátka, kde se žáci při volbě společné
jednotky řídili spíše hodnotou 1 000 uvedenou v zadání než vlastnostmi desetinných
zlomků, bylo produktu P2 dosaženo jen nepřímo. Naopak žáci byli schopni přenést své
zkušenosti z řešení předchozích didaktických situací do diskuze o didaktické situaci Výlet,
čímž zde neplánovaně dosáhli i produktu P2. Na závěr společné analýzy zadaných úloh
žáci přijali jako vhodný nástroj k práci s částmi různých celků setiny navržené učitelem
v rámci procesu institucionalizace, čímž byl naplněn produkt P3.

7.4.4 Váha
Základní obecný popis složky Váha byl dodržen v tom smyslu, že ve shodě s úvodním
seznámením žáků s daným úlohovým prostředím trvala i při prezentaci výsledků práce
vyučující na řádném a matematicky podloženém zdůvodňování užitých postupů. Popisy
složky Váha u dílčích didaktických situací v rámci vstupní analýzy a výstupní analýzy
uvádí Tabulka 14. Popisy v rámci vstupní analýzy vycházejí z poznámek v učitelově
přípravě, popisy v rámci výstupní analýzy vycházejí z vyjádření žáků při rozhovoru po
řešení a analýze úloh. Pod tabulkou jsou uvedeny některé typy rozdílů nebo naopak shod
v popisech.

Didaktická

Váha

Váha

(vstupní analýza)

(výstupní analýza)

Maturita

Jedná se o středně obtížnou
úlohu konceptuálního
charakteru.

Je hodnocena jako snadná úloha
procedurálního charakteru, při jejímž řešení
žáci automaticky využívají známý zlomkový
zápis.

Lízátka

Jedná se o obtížnější úlohu
integračně-problémového
charakteru vzhledem
k obecné formulaci zadání.

Je hodnocena jako obtížná úloha integračněproblémového charakteru vzhledem
k nutnosti úvahy o podmínkách řešitelnosti.

situace

Basketbal

Jedná se o poměrně
snadnou úlohu
konceptuálního charakteru.

Je hodnocena jako snadná úlohu
procedurálního charakteru, při jejímž řešení
automaticky využívají známý zlomkový zápis
nebo postup založený na obdobném principu.
Úvaha týkající se pravděpodobnostního
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povahy uvedených údajů má integračněproblémový charakter.

Výlet

Jedná se o poměrně
obtížnou úlohu
konceptuálního charakteru.

Řešení úlohy je hodnoceno jako nepříliš
obtížný úkol konceptuálního charakteru.
Úvahy o nejednoznačnosti zadání mají
integračně-problémový charakter.

Sleva

Úlohu pokládáme za
středně obtížnou úlohu
konceptuálního charakteru.

Je hodnocena jako poměrně snadná úloha
konceptuálního charakteru.

Tabulka 14: Rozdíl v popisech složky Váha úlohového prostředí Od zlomků k procentům

V didaktických situacích Maturita a Basketbal žáci automaticky využili své znalosti
práce se zlomky jako referenčního rámce, čímž převedli původně konceptuální úlohy na
úlohy spíše procedurálního charakteru. Snížení váhy této úlohy poskytuje diagnostické
údaje o rozsahu žákovských vědomostí a není možné hodnotit toto snížení negativně jako
projev nízké přesnosti užití daných úloh. V rámci didaktické situace Basketbal byli navíc
žáci schopni provést poměrně obtížnou integračně-problémovou úvahu týkající se
pravděpodobnostního charakteru uvedených údajů.
Didaktická situace Lízátka byla žáky ve shodě se vstupní analýzou hodnocena jako
obtížnější úloha integračně-problémového charakteru. Ve vstupní analýze byla
předpokládaným zdrojem kognitivní náročnosti dané úlohy především obecnost její
formulace, kdy zadání neuvádí konkrétní cenu jednoho lízátka. Pro žáky však tato obecnost
při řešení žádné obtíže nepředstavovala. Naopak jako problematičtější se jim jevilo to, že
předpokladem relativně snadné řešitelnosti byla (z jejich pohledu náhodná) skutečnost, kdy
požadovaný počet kusů je násobkem počtu kusů v obou typech balení. Schopnost
provedení této úvahy o podmínkách nutných pro užití zvoleného postupu řešení pokládáme
za projev kognitivních procesů vyšší úrovně.
Didaktická situace Výlet byla ve shodě se vstupní analýzou žáky hodnocena jako
úloha konceptuálního charakteru, žáci však úkol nepokládali za příliš obtížný. Naopak
úloha byla podle jejich názoru nejednoznačně zadaná, protože nebylo z uvedených údajů
zřejmé, jak vypadají dílčí úseky jednotlivých cest. Tyto úvahy o nejednoznačnosti zadání
mají integračně-problémový charakter.
Didaktická situace Sleva byla ve shodě se vstupní analýzou žáky hodnocena jako
úloha konceptuálního charakteru, žáci však při jejím řešení využili postup založený na
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obdobném principu jako zlomkový, proto úkol nepokládali za příliš obtížný. Žáci ovšem
byli schopni provést poměrně obtížnou integračně-problémovou úvahu týkající se
rozdílného významu výrazů „stejná sleva na všechny výrobky“ a „sleva o stejný počet
korun“.

7.4.5 Závěr výstupní analýzy úlohového prostředí Od zlomků
k procentům
V popisech složky Zdroje nejsou u dílčích didaktických situací rozdíly mezi vstupní
a výstupní analýzou. Rozdíly v popisech složek Operace, Produkt a Váha nepokládáme za
významné. Ve všech didaktických situacích postupovala většina skupin podle očekávání,
přičemž drobné rozdíly v popisech jednotlivých složek jsou především projevem využití
referenčního rámce předchozích vědomostí, případně projevem provedení nadstandardních
úvah o zadání úlohy nebo o podmínkách její řešitelnosti. Proto lze uvedené rozdíly
v popisech hodnotit spíše pozitivně. Celkově hodnotíme přesnost užití úlohového prostředí
Od zlomků k procentům jako poměrně vysokou.
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8 Analýza experimentu: Od obsahu obdélníku k obsahu
rovnoběžníku
8.1 Popis experimentu
8.1.1 Princip
Žáci ve dvojicích řeší monotematickou gradovanou sérii úloh, kdy je jejich úkolem určit
obsahy geometricky zadaných rovnoběžníků s využitím „měřítka obsahu“. Vzhledem
k velkému počtu zkoumaných rovnoběžníků je mechanické použití měřítka poměrně
zdlouhavé, proto vede žáky k hledání vhodnějších a obecnějších strategií řešení.

8.1.2 Časové a organizační podmínky experimentu
Experiment byl realizován v listopadu 2011 ve druhém ročníku osmiletého gymnázia se
zaměřením na matematiku (žáci ve věku 7. ročníku ZŠ). Žáci se v hodinách matematiky
v předcházejících týdnech zabývali pojmem obsah a vlastnostmi obsahu, dále pak vztahy
pro určení obsahu čtverce a obdélníku na základě délek jejich stran. Aktivita měla
především vyvozovací funkci (2.2.2), kdy měla žákům pomoci odvodit vztah pro obsah
rovnoběžníku na základě znalosti vztahu pro obsah obdélníku a vlastnosti aditivity obsahu.
K experimentu byly využity celkem dvě vyučovací hodiny v průběhu jednoho dne.
V první vyučovací hodině byli žáci rozděleni do čtrnácti dvojic, každý žák dostal svůj
pracovní list, každá dvojice pak modely zkoumaných rovnoběžníků. Po krátké diskuzi
dostala každá dvojice k dispozici také „měřítko obsahu“, s jehož pomocí žáci řešili zadané
úlohy. V následující vyučovací hodině žáci diskutovali o zvolených řešitelských
postupech, pak společně s vyučující na základě získaných poznatků odvodili vztah pro
výpočet obsahu rovnoběžníku.

8.2 Vstupní analýza úlohového prostředí Od obsahu obdélníku
k obsahu rovnoběžníku
Vstupní analýza úlohového prostředí Od obsahu obdélníku k obsahu rovnoběžníku
popisuje, jak vyučující žákům toto prostředí prezentovala na začátku jejich práce v první
vyučovací hodině a jaké výsledky očekávala. Dílčí didaktické situace tohoto úlohového
prostředí představují určování obsahů jednotlivých rovnoběžníků, proto je nebudeme
analyzovat samostatně.

126

8.2.1 Zdroje
Materiální zdroje představují především pracovní listy pro každého žáka (viz Příloha 4a,
ukázka viz Obrázek 12), dále tři skupiny modelů zkoumaných rovnoběžníků pro práci ve
dvojicích vytištěné na papírech tří různých barev (viz Příloha 4b) a „měřítko obsahu“ (viz
Příloha 4c). Dále žáci potřebují psací a rýsovací potřeby, pastelky, nůžky, případně volné
listy papíru na pomocné výpočty. Žáci nejprve získají pouze pracovní listy a modely.
Jakmile se začnou zajímat o pomůcky, které mohou při plnění úkolu využít, učitel je
vyzve, aby popsali, jakou pomůcku či nástroj by pokládali za nejvhodnější. Když žáci
předloží své návrhy, poskytne jim učitel „měřítko obsahu“.
Základním nemateriálním zdrojem je zadání úlohy na pracovním listě a trojbarevnost
modelů rovnoběžníků (modely rovnoběžníků A, B, C jsou červené, modely rovnoběžníků
D, E, F, G, H jsou modré a modely rovnoběžníků I, J, K jsou žluté).
Zadání
Změř obsah rovnoběžníků s přesností na cm2. Výsledky zapiš do tohoto pracovního listu.
K manipulaci použij kopie rovnoběžníků na barevném papíře.
Dalšími nemateriálními zdroji jsou základní pravidla práce při řešení úloh:
•

Modely rovnoběžníků je dovoleno libovolně upravovat: rýsovat do nich, přehýbat,
stříhat.

•

K měření používáme pouze měřítko obsahu. Délka strany malého čtverečku je 1 cm.

•

Měřítko je dovoleno rozstříhat na menší části, ale není dovoleno dělit měřítko na části
menší než je jeho základní jednotka, tedy 1 čtvereček.
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Obrázek 12: Pracovní list Obsah rovnoběžníku

8.2.2 Operace
Správné (S):
a) převést zkoumané rovnoběžníky na pravoúhelníky stejného obsahu (pomocí kolmice
vedené z vrcholu k jedné straně převést rovnoběžník na pravoúhlý lichoběžník
a pravoúhlý trojúhelník, z nich pak složit pravoúhelník);
b) převést zkoumané rovnoběžníky na pravoúhelníky stejného obsahu (postupně
umísťovat jednotlivé dílky „měřítka obsahu“, ze zbylých částí složit pravoúhelník);
Nesprávné (N):
c) určit obsahy nepravoúhlých rovnoběžníků jako součin délek dvou sousedních stran;
d) určit obsahy rovnoběžníků odhadem pomocí měřítka;
e) určit obsahy rovnoběžníků s využitím nedovolených postupů nebo pomůcek.
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Očekávané operace: Žáci využijí operace Sa, případně u prvních rovnoběžníků začnou
s operací Sb, později přejdou k operaci Sa.

8.2.3 Produkt
Základním očekávaným hmotným produktem jsou vyplněné pracovní listy žáků. Produkty
P1 a P2 budou naplněny v rámci řešení jednotlivých úkolů. Na základě zkušeností
získaných při řešení těchto úkolů pak žáci dospějí k produktům P3 a P4, v rámci společné
práce celé třídy pak k produktu P5.
P1: Žáci využijí svých předchozích znalostí určování obsahu obdélníku na základě délek
jeho stran (reference).
P2: Žáci využijí svých znalostí vlastností obsahu: obsah celku je součet obsahů všech jeho
(reference).
P3: Žáci převedou určení obsahu rovnoběžníku na určení obsahu obdélníku se stejným
obsahem (connaissance).
P4: Žáci objeví, že obsah rovnoběžníku závisí pouze na délce dvojice rovnoběžných stran
a na jejich vzdálenosti (connaissance).
P5: Žáci přijmou učitelem navržený vztah pro obsah rovnoběžníku jako součin délky
libovolné strany a výšky na tuto stranu (institucionalizace).

8.2.4 Váha
Aktivita je žákům prezentována jako běžný soubor matematických úloh, k jejichž řešení
mají využít své dosavadní znalosti. Zároveň vyučující žáky v průběhu řešení vyzývá, aby
se pokusili svůj postup optimalizovat a zobecnit.
Určení obsahů rovnoběžníků A a E jsou snadné úlohy procedurálního až reprodukčního
charakteru. Při mechanickém užití měřítka (operace Sb) je určení obsahů rovnoběžníků B,
C, D, F, G, H, I a J poměrně snadná úloha procedurálního charakteru, ovšem značně
časově náročná. Nalezení optimálního postupu (operace Sa) je středně obtížná úloha
konceptuálního charakteru, při aplikaci tohoto postupu je pak určení obsahů rovnoběžníků
B, C, D, F, G, H, I poměrně snadnou úlohou procedurálního charakteru, ovšem určení
obsahu rovnoběžníku J je zde obtížnější úlohou spíše konceptuálního charakteru. Určení
obsahu rovnoběžníku K, jehož mechanické provedení povolenými prostředky i s využitím
operace Sa je poměrně obtížné a velice časově náročné, je v každém případě obtížná úloha
integračně-problémového charakteru.
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8.3 Výstupní analýza úlohového prostředí Od obsahu obdélníku
k obsahu rovnoběžníku
Výstupní analýza úlohového prostředí Od obsahu obdélníku k obsahu rovnoběžníku
popisuje, jak žáci se zadaným úlohovým prostředím jako celkem ve dvojicích pracovali,
k jakým výsledkům dospěli a jak tyto výsledky vyučující při společné diskuzi zhodnotila
vzhledem k původnímu zadání. U každé složky je uveden přehled rozdílů v popisech
zkoumaného úlohového prostředí jako celku, v závěru výstupní analýzy je pak uvedena
přehledová tabulka popisů jednotlivých složek.

8.3.1 Zdroje
Všech čtrnáct dvojic řešilo úlohu na pracovní list, s využitím modelů rovnoběžníků
a „měřítka obsahu“. Všechny dvojice dále využívaly rýsovací potřeby pro konstrukci
kolmic, nůžky pro rozdělování měřítka na menší části i pro rozdělování modelů
rovnoběžníků na jednotlivé díly. Většina dvojic si uvědomila souvislost mezi obsahy
rovnoběžníků, jejichž modely měly stejnou barvu. Někteří žáci pak odpovídajícími
barvami vybarvili i své pracovní listy. Pak postupně nacházeli další společné vlastnosti
rovnoběžníků téže barvy: stejná délka jedné dvojice stran, stejná vzdálenost mezi těmito
stranami. Z hlediska nemateriálních zdrojů bylo pro žáky problematické zejména poslední
pravidlo práce, neboť délky stran rovnoběžníku K nejsou v centimetrech celočíselné.

8.3.2 Operace
Žáci ve všech čtrnácti dvojicích si nejprve ujasnili, že pro využití měřítka je nutno modely
zkoumaných rovnoběžníků převést na pravoúhelníky stejného obsahu. Poté hledali
nejvhodnější a nejrychlejší obecný způsob, jak toto převedení provést. Po různých
pokusech dospěly všechny dvojice k univerzálnímu postupu „odříznout roh“, tedy rozdělit
daný rovnoběžník kolmicí ke straně na trojúhelník a lichoběžník, z nichž lze pak snadno
složit obdélník. Tento postup bylo pro některé dvojice obtížné aplikovat při určování
obsahu rovnoběžníku J, kde bylo v tomto případě nutno vést kolmici na stranu
rovnoběžníku, která není vodorovně umístěna, ale i tento úkol nakonec všechny dvojice
vyřešily. Při určování obsahů rovnoběžníků A – J tedy všech čtrnáct skupin využilo
očekávanou operaci Sa.
Určení obsahu rovnoběžníku K, jehož strany nemají v centimetrech celočíselné délky, bylo
pro všechny dvojice obtížným úkolem, který se stal předmětem zajímavé diskuze mezi
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jednotlivými dvojicemi už v průběhu první vyučovací hodiny. Pět dvojic tuto úlohu
nevyřešilo vůbec, čtyři dvojice úlohu vyřešily s využitím nedovoleného dělení měřítka
(operace Ne), dvě dvojice úlohu vyřešily povolenými prostředky (operace Sb). Tři dvojice
nejprve odvodily vztah pro obsah rovnoběžníku v závislosti na délce strany a její
vzdálenosti od strany protější, tento vztah pak využily pro určení obsahu rovnoběžníku K.
Žák 1: „No, my jsme to vlastně tak trochu dělali i u těch ostatních. Jenomže tam to bylo
vlastně jedno, to se vždycky odstřihnul jeden roh. U toho posledního, když nemůžu stříhat
měřítko, to by se musel ten rovnoběžník rozstříhat na hrozně malý kousíčky… Holky to
dělaly třeba…jenže to je piplačka. Tak jsme si řekli, že to bude vždycky stejný. A na
měřítku je vidět, že ta dlouhá strana má sedmnáct a půl, takže by se z toho dal udělat
obdélník sedmnáct a půl krát dva.“

8.3.3 Produkt
Všechny dvojice dospěly k hmotným produktům v podobě vyplněných pracovních listů.
Žáci při řešení úkolů využili své předchozí znalosti vlastností obsahu a jeho určování
u pravoúhelníků, čímž naplnili produkty P1 a P2. Na základě těchto zkušeností pak
převedli určování obsahu rovnoběžníku na určování obsahu obdélníku (produkt P3). Tři
dvojice explicitně uvedly, že v řešení využily vztah pro obsah rovnoběžníku jako součinu
délky strany a její vzdálenosti od strany protilehlé (produkt P4). Další žáci při diskuzi
popsali, že uvedený vztah při řešení úloh vlastně také využívali, jen ho sami přímo
neformulovali. Vztah pro obsah rovnoběžníku jako součin délky libovolné strany a výšky
na tuto stranu, který pak navrhla vyučující, žáci přijali jako zřejmý (produkt P5).

8.3.4 Váha
S ohledem na gradaci zadání úloh se žáci v průběhu jejich řešení podle očekávání snažili
svůj postup optimalizovat a použité operace zobecnit. Podle očekávání žáci pokládali
nalezení takového optimálního postupu za středně obtížnou úlohu, jeho využití při
určování obsahů rovnoběžníků A – I pak za poměrně snadnou úlohu, naopak náročněji
vnímali určování obsahu rovnoběžníku J, které pro několik dvojic představovalo řešení
nové úlohy bez vztahu ke zkušenostem získaným při určování obsahů předchozích
rovnoběžníků.
Pět dvojic nedokázalo určit obsah rovnoběžníku K. Dále pak u této úlohy nastala zajímavá
situace, kdy se dvě dvojice vzdaly svého doposud ověřeného optimálního postupu
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a využily časově náročnější postup založený na rozdělení rovnoběžníku na větší počet
malých částí. Všechny tyto dvojice byly úlohou do určité míry „znechuceny“, protože její
zadání vzhledem k povoleným prostředkům považovaly za „podraz“ ze strany vyučující.
Naopak tři dvojice byly touto úlohou inspirovány k dalšímu zobecnění objeveného
postupu, tyto dvojice pak zadání úlohy nijak negativně nehodnotily.

8.3.5 Závěr výstupní analýzy úlohového prostředí Od obsahu
obdélníku k obsahu rovnoběžníku
Stručné popisy jednotlivých složek úlohového prostředí Od obsahu obdélníku k obsahu
rovnoběžníku shrnuje Tabulka 15. V popisu žádné ze složek se vzhledem k určování
obsahů rovnoběžníků A – I nevyskytují žádné rozdíly. Vzhledem k určování obsahu
rovnoběžníku J lze u několika dvojic pozorovat určitý rozdíl ve složce Váha, který však
nemá vliv na užití správných operací, ani na naplnění požadovaného produktu.
Významnější rozdíly ve všech čtyřech složkách lze u většiny dvojic pozorovat pouze při
určování obsahu rovnoběžníku K. Uvedené rozdíly však zřejmě nijak významně
neovlivňují naplnění požadovaného produktu úlohového prostředí, proto lze celkově
hodnotit přesnost užití úlohového prostředí Od obsahu obdélníku k obsahu rovnoběžníku
jako poměrně vysokou. Při případném dalším užití tohoto úlohového prostředí ve výuce se
naopak nabízí otázka, zda úloha požadující určení obsahu rovnoběžníku K je do daného
souboru úloh zařazena vhodně.

Složka

Vstupní analýza

Výstupní analýza

Zákaz dělení jednotkových
čtverečků měřítka obsahu.

Čtyři dvojice při určování obsahu
rovnoběžníku K měřítko rozdělily.

Skupiny modelů tří barev se
společnými vlastnostmi.

Nalezení společných vlastností
rovnoběžníků, jejichž modely mají
stejné barvy.

Zdroje

Operace

Očekávané správné operace
využívají převedení obsahu
rovnoběžníku na obsah
obdélníku.
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Všechny dvojice u většiny úloh využily
očekávanou správnou operaci Sa.
Několik dvojic neurčilo obsah
rovnoběžníku K, některé dvojice využily
operaci Sb, jiné operaci Ne, pouze tři
dvojice operaci Sa.

Produkt

Váha

P1, P2, P3

P1, P2, P3 (všechny dvojice)

P4

P4 (tři dvojice explicitně, ostatní
implicitně)

P5

P5 (v rámci práce celé třídy všichni)

Nalezení optimálního postupu je
středně obtížná úloha
konceptuálního charakteru.

Nalezení optimálního postupu je
hodnoceno jako středně obtížná úloha
konceptuálního charakteru.

Aplikace postupu je poměrně
snadná úloha procedurálního
charakteru.

Aplikace postupu je hodnoceno jako
snadná úloha procedurálního charakteru.

Aplikace postupu u
rovnoběžníku J je obtížnější
úloha konceptuálního charakteru

Určení obsahu rovnoběžníku J je
hodnoceno jako obtížnější úloha
konceptuálního charakteru (u některých
dvojic bez vztahu k předchozímu
postupu).

Určení obsahu rovnoběžníku K
je obtížnější úloha integračněproblémového charakteru.

Určení obsahu rovnoběžníku K je pro
pět dvojic neřešitelná úloha. Několik
dvojic se vrací k prvotnímu časově
náročnému mechanickému postupu.
Pouze tři dvojice provedou očekávané
zobecnění.

Tabulka 15: Popisy jednotlivých složek úlohového prostředí Od obsahu obdélníku k obsahu
rovnoběžníku
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9 Analýza experimentu: Užití modelu při tvorbě a řešení
úloh
9.1 Popis experimentu
9.1.1 Princip
Aktivita propojuje dva přístupy: práci s modely geometrických útvarů a žákovskou tvorbu
úloh, zároveň propojuje i dvě oblasti matematiky: geometrii a algebru. Žáci na základě
jednoduchého papírového modelu několika geometrických útvarů vytvářejí úlohy
s geometrickou i algebraickou tematikou.
Modelování je jistě cenným nástrojem pro podporu geometrické představivosti
žáků a pro rozvoj porozumění geometrickým vztahům a konceptům. Při práci s modely
mají ovšem žáci v některých případech tendenci ztotožňovat konkrétní předmětný model
zkoumaného objektu s tímto objektem, soustředí se tedy na náhodné specifické vlastnosti
modelu, které pak pokládají za obecné typické charakteristiky modelovaného objektu.
Žákovská tvorba úloh (v zahraniční literatuře označovaná problem posing)
představuje efektivní metodu práce ve výuce matematiky. G. Brousseau (1997) zdůrazňuje,
že pouze pokud se zabýváme matematickými problémy, skutečně „děláme“ matematiku,
přičemž řešení problémů je pouze jednou částí této práce. Podle G. Brousseaua je kladení
dobrých otázek přinejmenším stejně důležité jako hledání jejich řešení.
P. Cobb a H. Bauersfeld (1995) vnímají problem posing jako komplexní aktivitu
složenou z dílčích činností, mezi něž řadí mimo jiné porozumění vztahovým strukturám
a obecným konceptům, rozpoznání podstatných informací, zlepšení předpokladů pro řešení
problémů a rozvoj schopnosti komunikace o matematických otázkách.
Podle E. A. Silvera (1994) probíhá proces problem posing před procesem řešení
úlohy (presolution posing), kdy jsou na základě výchozí situace tvořeny nové úlohy, dále
pak modifikací zadání úlohy v rámci procesu jejího řešení (within-solution posing) a
aplikací předchozích zkušeností s řešením úlohy na nové situace (postsolution posing).
V rámci popsané aktivity tedy praktická manipulace s modelem umožňuje žákům
nacházet nové souvislosti a pokládat si zajímavé otázky. Naopak nutnost zaznamenat
zadání úloh a jejich řešení ve formě, která je srozumitelná ostatním žákům i učiteli, vytváří
přirozenou potřebu zastřešení teoretickými koncepty a jejich verbálními či symbolickými
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reprezentacemi. Popsaná aktivita proto účelně kombinuje praktický a teoretický aspekt,
čímž pomáhá integrovat obecné teoretické koncepty v kognitivní struktuře žáků.

9.1.2 Časové a organizační podmínky experimentu
Experiment byl realizován v říjnu 2009 ve třetím ročníku osmiletého gymnázia se
zaměřením na matematiku (žáci ve věku 8. ročníku ZŠ). Žáci se v hodinách matematiky
v předcházejících měsících zabývali úpravami výrazů s proměnnou (sčítání, odčítání,
násobení, druhá mocnina dvojčlenu), Pythagorovou větou a jejím užitím, úpravami
iracionálních odmocnin. V nižších ročnících se žáci seznámili se základními vlastnostmi
rovinných útvarů (čtverec, obdélník, rovnoběžník) a se vztahy pro výpočet jejich obsahů.
Aktivita měla kromě nesporného motivačního aspektu zvolené formy práce především
evokační funkci (2.2.2), kdy měla žákům poskytnout příležitosti k využití dříve osvojených
znalostí v různých kontextech.
K experimentu byly využity celkem tři navazující vyučovací hodiny v průběhu
jednoho týdne. V první vyučovací hodině si každý žák vyrobil vlastní model a při společné
práci bylo vyřešeno několik úloh, které zadala vyučující. V následující vyučovací hodině
žáci samostatně nebo ve dvojicích vytvářeli vlastní úlohy a hledali jejich řešení. Ve třetí
vyučovací hodině byly některé z vytvořených úloh prezentovány ve třídě a byly
diskutovány možnosti jejich řešení.

9.2 Vstupní analýza úlohového prostředí Užití modelu při tvorbě
a řešení úloh
Vstupní analýza úlohového prostředí Užití modelu při tvorbě a řešení úloh popisuje, jak
vyučující žákům toto prostředí prezentovala na začátku jejich práce v první vyučovací
hodině a jaké výsledky očekávala. Toto úlohové prostředí je do značné míry netypické tím,
že žáci sami spoluvytvářejí jeho dílčí didaktické situace v podobě návrhů vlastních úloh.
Proto se v rámci vstupní analýzy detailněji věnujeme zejména složce Zdroje, která
poskytuje rámec žákovské tvorbě a zároveň je na této tvorbě relativně nezávislá. Naopak
vstupní analýza složek Operace, Produkt i Váha se zaměřuje pouze na hodnocení
obecných charakteristik úlohového prostředí, protože vstupní analýza konkrétních
didaktických situací není z povahy úlohového prostředí možná.
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9.2.1 Zdroje
Základním materiálním zdrojem jsou pro každého žáka dva měkčí kartónové papíry (asi
160 g/m2) formátu A4 ve dvou různých barvách pro tvorbu modelu. Dále žáci potřebují:
nůžky, psací a rýsovací potřeby, pracovní list pro zaznamenání vytvořených úloh určených
ke zveřejnění, volné listy papíru na pomocné náčrtky a výpočty.
Kartónový model (Obrázek 13) se skládá ze čtyř částí. Jeden kartónový papír tvoří
základní obdélník formátu A4 („velký obdélník“). Druhý kartónový papír rozdělí žáci na
2 shodné rovnoramenné pravoúhlé trojúhelníky („trojúhelníky“) s odvěsnami shodnými
s kratší stranou velkého obdélníku a 1 obdélník („malý obdélník“), jehož delší strana je
shodná s kratší stranou velkého obdélníku a jehož kratší strana je rozdílem delší a kratší
strany velkého obdélníku. Při tvorbě modelu využijí žáci postup, který znají například ze
skládání lodiček: kratší stranu papíru přehneme k delší, zarýhneme a podle naznačených
přerušovaných čar rozstřihneme na tři díly.

Obrázek 13: Modely pro tvorbu úloh

Základním nemateriálním zdrojem je zadání úkolu na pracovním listě.
Zadání
Vymysli zadání úlohy, při jejímž řešení se dá účelně využít tento model.
Zapiš zadání úlohy i její řešení na pracovní list.

Zadání je záměrně formulováno velice otevřeně, aby nijak neomezovalo žákovskou
kreativitu. Určité tematické směřování však představují tři úvodní úlohy, které jsou rovněž
významným nemateriálním zdrojem. Řešení těchto úloh má především poskytnout žákům
prostor k počáteční samostatné manipulaci s modelem a k objevení jeho základních
vlastností, naznačit jim různé možnosti jeho užití, ale také se společně domluvit na značení
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útvarů a délek pomocí proměnné (označme dané útvary „velký obdélník“, „trojúhelníky“ a
„malý obdélník“, kratší stranu velkého obdélníku označme a), které později při prezentaci
vytvořených úloh významně zjednoduší komunikaci.
Úvodní úloha 1
Zadání: Urči délku přepony pravoúhlého trojúhelníku (Obrázek 14).

Obrázek 14: Úvodní úloha 1

Komentář: Cílem úlohy je, aby si žáci v daném kontextu opět vybavili Pythagorovu větu
a aby s její pomocí objevili jednu ze základních metrických vlastností modelu.
Řešení: a ⋅ 2
Úvodní úloha 2
Zadání: Umísti trojúhelník do velkého obdélníku tak, aby právě dva vrcholy trojúhelníku
splynuly s některým vrcholem velkého obdélníku. Kolik je možností různých umístění?
Komentář: Úloha má především poskytnout žákům prostor k řízené samostatné
manipulaci s modelem. Nabízí se diskuze o chápání pojmu „různá umístění“, na němž
závisí řešení úlohy. V jednom z možných umístění splývá přepona trojúhelníku s delší
stranou obdélníku (Obrázek 15), což umožňuje určit délku delší strany velkého obdélníku
a následně rozměry malého obdélníku. Zároveň zde vyučující může uvést zajímavou
praktickou skutečnost, s níž pak žáci dále pracují: poměr délek stran papíru formátu typu A
je vždy 1:√2.
Řešení: dva typy umístění (Obrázek 14 a Obrázek 15).
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Úvodní úloha 3
Zadání: Urči obsah té části velkého obdélníku, která není překryta trojúhelníkem (Obrázek
15).

Obrázek 15: Úvodní úloha 3

Komentář: Úloha má žákům připomenout základní vlastnosti obsahu rovinných útvarů
i postupy při úpravách výrazů s proměnnými a dále naznačit možnosti smysluplného
využití modelu při tvorbě a řešení úloh.
1

Řešení: a 2 ⋅  2 − 
2


9.2.2 Operace
Vzhledem k velmi otevřenému zadání je velmi obtížné předem jakkoli charakterizovat
operace, které žáci využijí. Operace využité při tvorbě úloh není rovněž možné hodnotit
jako správné či nesprávné, rozhodující charakteristikou bude spíše způsob zapojení modelu
do zadávání a řešení úlohy nebo míra formální a obsahové inspirace třemi úvodními
úlohami.

9.2.3 Produkt
Základním očekávaným hmotným produktem jsou zadání vytvořených úloh zapsané na
pracovních listech spolu s autorskými řešeními. Produkty P1, P2, P3, P4, P5 budou
naplněny v rámci samostatné nebo skupinové práce na tvorbě úloh a hledání vzorových

řešení. Při prezentaci vytvořených úloh bude ověřeno naplnění produktů P4 a P5.
P1: Žáci využijí svých předchozích znalostí práce s výrazy s proměnnou (savoir) pro popis
zkoumaných geometrických situací.

P2: Žáci v různých kontextech vhodně zvolí strategii tvorby úlohy (connaissance).
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P3: Žáci v různých kontextech vhodně zvolí strategii řešení vlastních i jiných úloh
(connaissance).
P4: Žáci jednoznačně, srozumitelně a s využitím odpovídající terminologie zformulují
zadání vytvořených matematických úloh.
P5: Žáci jednoznačně, srozumitelně a s využitím odpovídající terminologie zformulují
řešení svých vytvořených matematických úloh.

9.2.4 Váha
Aktivita je žákům prezentována jako forma netradiční matematické práce. V rámci
společné diskuze při zadávání úkolu se vyučující s žáky domluví, že ke zveřejnění budou
přijaty pouze úlohy, k nimž je autor schopen poskytnout autorské řešení. Pro tvorbu úloh je
vyhrazena jedna vyučovací hodina, pro jejich prezentaci a společnou diskuzi další
vyučovací hodina. Na splnění úkolu mohou žáci podle své volby pracovat individuálně
nebo ve dvojicích.
Kvalitativní a kvantitativní charakteristiky zadaného úkolu zřejmě do značné míry závisejí
na typu vytvořených úloh a obecně na přístupu žáků k jejich tvorbě. Úlohy, které žáci
vytvoří, a řešení, která k nim navrhnou, budou významným příkladem úloh, které sami žáci
pokládají za adekvátní své kognitivní úrovni. Žákům může ovšem celkově zadání úkolu
připadat příliš otevřené, proto bude zřejmě nutno v průběhu práce na tvorbě úloh dodávat
žákům sebedůvěru a ujistit je, že jakákoli snaha bude hodnocena pozitivně.

9.3 Výstupní analýza úlohového prostředí Užití modelu při tvorbě
a řešení úloh
Výstupní analýza úlohového prostředí Užití modelu při tvorbě a řešení úloh popisuje, jaké
úlohy žáci vytvořili, jaká řešení k nim navrhli a jak byly tyto úlohy diskutovány při
společné práci celé třídy. Ve složkách zdroje a váha jsou uvedeny rozdíly v popisech
úlohového prostředí jako celku oproti vstupní analýze. Složky operace a produkt jsou
analyzovány společně ve vztahu k jednotlivým konkrétním didaktickým situacím v podobě
vytvořených žákovských úloh. V závěru výstupní je zhodnocena přesnost užití úlohového
prostředí jako celku.
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9.3.1 Zdroje
Všichni žáci využili při své práci model. Několik žáků model mírně upravilo (většinou
rozstřihnutím malého obdélníku podél úhlopříčky), což jim umožnilo zajímavě rozšířit
obsahovou stránku vytvářených úloh. Řada vytvořených úloh byla více či méně
inspirována úvodní úlohou 3. Několik originálních úloh bylo vytvořeno v rámci společné
práce jako reakce na některé z prezentovaných žákovských úloh.

9.3.2 Operace a produkt
Vyučovací hodiny věnované vlastní tvorbě úloh se zúčastnilo celkem 25 žáků, kteří
pracovali většinou ve dvojicích, ale každý z žáků odevzdával vlastní list papíru se
zadáními úloh. Na každém listě byla aspoň jedna vytvořená úloha. Celkem byla odevzdána
zadání 42 úloh, z nichž ovšem mnoho úloh bylo navzájem analogických. Obecně lze říci,
že každý z žáků dospěl k požadovanému hmotnému produktu v podobě zadání vytvořené
úlohy zapsaného na pracovní list.
Dále je popsáno několik vybraných žákovských úloh, které představují konkrétní
didaktické situace, v nichž jsou společně analyzovány složky Operace a Produkt, vždy
vzhledem k autorovi či autorům dané úlohy. Všechna uvedená zadání jsou přesnými
citacemi žákovských zadání, která jsou převzata z odevzdávacích listů nebo přepsána ze
zvukového záznamu společné práce ve třetí vyučovací hodině.
Úloha 1
Zadání: Urči obsah nezakrytého tmavého útvaru.
Řešení: Obrázek 16

Obrázek 16: Úloha 1
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Operace: Jedná se o jednu z prvních vytvořených úloh, která je zjevně formálně i obsahově
inspirována úvodní úlohou 3. Zadání úlohy zcela spoléhá na reprezentaci pomocí modelu,
autorské řešení je rovněž založeno pouze na vizuální reprezentaci.
Produkt: Byly naplněny produkty P2 a P3.
Komentář: Bylo odevzdáno celkem 17 žákovských úloh, jejichž zadání požadovalo totéž
jako zadání Úlohy 1.
Úloha 2
Zadání: Do obdélníku s rozměry a, a ⋅ 2 umísti rovnoběžník tak, aby delší strana
rovnoběžníku byla co nejdelší a aby kratší strana rovnoběžníku ležela v delší straně
obdélníku a měla délku a ⋅ 2 − a . Urči obsah rovnoběžníku.

Řešení: Obrázek 17

Obrázek 17: Úloha 2

Operace: Úloha je obsahově podobná úloze 1, svou formou se však obě úlohy výrazně liší.
Autor úlohy 2 dokázal překonat výchozí prostředí modelu a vytvořit úlohu, jejíž zadání
není s modelem přímočaře spojeno, ale v jejímž řešení lze manipulaci s modelem velice
účelně využít.
Produkt: Byly naplněny produkty P1, P2, P3, P4, P5.
Komentář: Bylo odevzdáno celkem 8 žákovských úloh, jejichž zadání požadovalo totéž
jako zadání Úlohy 2.
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Úloha 3
Zadání: Umísti dva trojúhelníky do velkého obdélníku tak, aby přepony obou trojúhelníků
splynuly s delší střední příčkou velkého obdélníku. Urči obsah té části velkého obdélníku,
která je zakryta trojúhelníky.
Řešení: Obrázek 18

Obrázek 18: Úloha 3

Operace: Úlohu lze hodnotit jako poměrně originální. Do určité míry je sice inspirována
úvodní úlohou na hledání obsahu, zadání je však založeno na typově odlišné geometrické
situaci, kdy trojúhelníky neumísťujeme pouze do vnitřní oblasti velkého obdélníku.
V řešení této úlohy se objevuje a zároveň je dokázán zajímavý poznatek o malém
rovnoramenném pravoúhlém trojúhelníku, který je později využit při řešení dalších úloh.
Produkt: Byly naplněny produkty P1, P2, P3, P4, P5.
Komentář: Byly odevzdány celkem 3 žákovské úlohy, jejichž zadání vycházelo ze stejné
geometrické situace jako zadání Úlohy 3.
Úloha 4
Zadání: Urči obsah rovinného útvaru, který je při tomto rozmístění průnikem trojúhelníku
a malého obdélníku (Obrázek 19).
Řešení: Obrázek 20
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Obrázek 19: Úloha 4 (zadání)

Obrázek 20: Úloha 4 (řešení)

Operace: Úlohu lze hodnotit jako poměrně originální. Zadání je opět založeno na typově
odlišné geometrické situaci, v tomto případě sice obdélník i trojúhelník umísťujeme pouze
do vnitřní oblasti, ale útvary se navzájem překrývají. Zadání úlohy zcela spoléhá na
reprezentaci pomocí modelu. Průnikem „trojúhelníku“ a „malého obdélníku“ je v souladu
se zavedenou terminologií pravoúhlý lichoběžník, který je na obrázku 19 zakrytý, ale je
dobře vidět např. v řešení na obrázku 20. Žákyně, která tuto úlohu vytvořila, nebyla
schopna předložit vzorové řešení. Úloha byla ve třídě prezentována bezprostředně po
úloze 3, v níž se objevuje myšlenka malého rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníku. To
přivedlo jednu z žákyň (Obrázek 20) na možnou strategii řešení.
Produkt: Z pohledu autorky zadání byl naplněn produkt P2. Z pohledu autorky řešení byly
naplněny produkty P1, P3 a P5.
Komentář: Úloha 4 vychází z originální geometrické situace, která se v žádné jiné
žákovské úloze nevyskytuje.
Úloha 5
Zadání: Urči obsah rovinného útvaru, který je průnikem dvou trojúhelníků.
Řešení: Obrázek 21
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Obrázek 21: Úloha 5

Operace: Opět se jedná o poměrně originální úlohu, která je typově podobná úloze 4 (autor
úlohy 5 ji však vytvořil dříve, než se s úlohou 4 seznámil). Přestože zadání úlohy zcela
spoléhá na reprezentaci pomocí modelu, řešení účelně propojuje vizuální reprezentaci
s algebraickou argumentací. V řešení této úlohy se objevuje zajímavá myšlenka: malý
obdélník lze podél úhlopříčky rozdělit na dva shodné pravoúhlé trojúhelníky, z nichž lze
složit diskutovaný útvar. Tuto myšlenku zároveň autor zadání i řešení algebraicky dokázal.
Produkt: Byly naplněny produkty P1, P2, P3, P5.
Komentář: Bylo odevzdáno celkem 12 žákovských úloh, jejichž zadání vycházelo ze stejné
geometrické situace jako zadání Úlohy 5.
Úloha 6
Zadání: Urči velikosti úhlů, které svírají úhlopříčky a strany malého obdélníku.
Řešení: Obrázek 22

Obrázek 22: Úloha 6

Operace: Jedná se o obsahově originální úlohu, která se na rozdíl od všech dříve
uvedených úloh nezabývá obsahem, ale velikostí úhlů. Vzhledem k terminologii, která byla
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zavedena v první vyučovací hodině v rámci domluvy, je úloha zadána jednoznačně
a srozumitelně. Řešení úlohy využívá obdobnou myšlenku jako prezentované řešení úlohy
5, tedy rozdělení malého obdélníku na dva trojúhelníky, z nichž lze složit deltoid.
Produkt: Byly naplněny produkty P2, P3. Přestože je zadání i řešení zcela beze slov, lze
pokládat za naplněné i produkty P4 a P5.
Komentář: Zadání Úlohy 6 je sice založeno na výchozí geometrické situace, ale obdobné
zpracování této situace se v žádné jiné žákovské úloze nevyskytuje.
Úloha 7
Zadání: Rozstřihni malý obdélník podél úhlopříčky na dva shodné trojúhelníky. Teď je
velký obdélník pokryt dvěma dvojicemi shodných trojúhelníků. Najdi jiné způsoby, jak lze
těmito čtyřmi trojúhelníky velký obdélník pokrýt.
Řešení: Obrázek 23

Obrázek 23: Úloha 7

Operace: Tato typově zcela originální úloha byla vytvořena až v rámci třetí vyučovací
hodiny jako reakce na prezentovaná řešení úloh 5 a 6. Přestože je úloha přímo vztažena
k modelu, zadání je vzhledem k zavedené terminologii samo o sobě jednoznačné
a srozumitelné.
Produkt: Byly naplněny produkty P2 a P3, a částečně i produkty cíle P4 a P5.
Komentář: Zadání Úlohy 7 je zcela originální, žádná jiná žákovská úloha není zadána
obdobně.
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9.3.3 Váha
Přestože původně byl součástí podmínek úkolu požadavek, aby žáci kromě zadání
vytvořených úloh předložili i jejich vzorová řešení, v průběhu žákovské práce se objevilo
několik zajímavých úloh, jejichž (úplné) řešení nebyl autor schopen předložit. Tyto úlohy
byly už v rámci vyučovací hodiny určené k žákovské tvorbě prezentovány celé třídě a staly
se pro ostatní žáky velkou výzvou, protože hledání jejich řešení považovali žáci za
skutečný problém. Některé nevyřešené nebo částečně vyřešené úlohy se tak staly pro
ostatní žáky inspirací v jejich vlastní tvorbě. Zároveň tím původně zamýšlená individuální
práce či práce ve dvojicích zcela organicky přešla v práci celé třídy, kdy žáci
o jednotlivých úlohách a námětech společně diskutovali, navrhovali možná řešení a další
úpravy nebo jiná zpracování. Ve třídě tedy vzniklo příjemné tvůrčí prostředí, v němž se do
tvorby a řešení úloh aktivně zapojili i ti žáci, kteří byli původně při samostatné tvorbě
poněkud bezradní.

9.3.4 Závěr výstupní analýzy úlohového prostředí Užití modelu při
tvorbě a řešení úloh
Poměrně významný rozdíl lze pozorovat především ve složce Váha, kdy vyučující
v průběhu aktivity přehodnotila původní požadavek, že ke každé vytvořené úloze musí být
navrženo autorské řešení. Zároveň se na základě této úpravy pravidel změnila i organizace
práce ve vyučovací hodině, což vedlo mimo jiné k rozšíření nemateriálních zdrojů
o inspiraci tvorbou spolužáků. Vzniklý způsob práce zřejmě nesl pro žáky vysoký
motivační náboj.

Produkt

P1

Úloha 1

P2

P3





P4

P5

Úloha 2











Úloha 3











Úloha 4
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Úloha 6









Úloha 7









Úloha 5





Tabulka 16: Naplnění produktů u vybraných úloh vytvořených na základě modelu

Naplnění jednotlivých produktů charakterizovaných ve vstupní analýze u vybraných úloh
shrnuje Tabulka 16. Základní cíl v podobě volby vhodných tvůrčích a řešitelských strategií
(produkty P2 a P3) byl splněn u všech analyzovaných úloh. V jednotlivých případech je
pak zřejmě nutné zkoumat důvody nenaplnění jednotlivých produktů. Například v úloze 1
nebyly naplněny produkty P1, P4 a P5, protože autor úloh v zadání i řešení zcela spoléhal
na vizuální reprezentaci pomocí modelu. Naopak samotný typ úloh 6 a 7 nedovoluje
naplnění produktu P1, aniž se tím nějak snižovala kvalita těchto úloh nebo jejich řešení.
Dále například autorka úlohy 4 naplnila pouze produkt P2, zatímco produkty P1, P3 a P5
byly naplněny autorkou řešení této úlohy.
Celkově lze přesnost užití daného úlohového prostředí hodnotit jako dobrou, protože žáci
byli schopni (více či méně samostatně) vytvořit na základě předloženého modelu vlastní
úlohy a tyto úlohy řešit. Zároveň však práce v daném úlohovém prostředí klade na žáky
značné nároky vzhledem ke schopnosti přesného vyjadřování.
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10 Výsledky výzkumu
10.1 Hodnocení aplikace navržené metodologie v analýze
jednotlivých složek
Na základě zkušeností s využitím navržené metodologie v analýze experimentů
zhodnotíme konkrétně analýzu daných složek (Zdroje, Operace, Produkt, Váha) v rámci
čtyř zkoumaných úlohových prostředí. V hodnocení se zaměříme zejména na přínos
analýzy jednotlivých složek pro celkovou analýzu úlohového prostředí, dále navrhneme
některé úpravy jednotlivých složek (např. rozdělení na podsložky).

10.1.1

Zdroje

Analýzu složky Zdroje hodnotíme ve všech čtyřech úlohových prostředích jako přínosnou.
Rovněž se ukazuje jako výhodné navržené rozlišení materiálních a nemateriálních zdrojů,
proto navrhujeme explicitně složku Zdroje rozdělit na podsložky Materiální zdroje
a Nemateriální zdroje.
Přestože v úlohových prostředích Shodná zobrazení a Od zlomků k procentům lze
rozdíly v popisech v rámci vstupní a výstupní analýzy pokládat za nevýznamné, analýza
této složky přináší některé zajímavé informace o přístupech žáků k řešení dílčích
didaktických situací. Naopak v úlohovém prostředí Od obsahu obdélníku k obsahu
rovnoběžníku vytvářejí materiální zdroje v podobě měřítka obsahu i nemateriální zdroje
v podobě pravidel jeho použití základní podmínky pro řešení zadaného úkolu, proto je
jejich vstupní a výstupní analýza klíčovou součástí analýzy úlohového prostředí jako celku.
Stejně tak představují rozdíly v popisech zdrojů (zejména nemateriálních) významnou
charakteristiku v analýze úlohového prostředí Užití modelu při tvorbě a řešení úloh.

10.1.2

Operace

Analýzu složky Operace hodnotíme jako přínosnou v prvních třech úlohových prostředích
(Shodná zobrazení, Od zlomků k procentům, Od obsahu obdélníku k obsahu rovnoběžníku).
Rovněž se ukazuje jako výhodné zahrnutí kategorie správnosti operací do vstupní
i výstupní analýzy. Zároveň analýza všech tří úlohových prostředí naznačuje, že rozdíly
mezi očekávanými operacemi ve fázi vstupní analýzy a operacemi popsanými ve fázi
výstupní analýzy hrají klíčovou roli v přesnosti užití daného úlohového prostředí v souladu
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se záměrem vyučujícího. Proto i vymezení očekávaných operací ve fázi vstupní analýzy
hodnotíme jako přínosné.
Naopak v rámci úlohového prostředí Užití modelu při tvorbě a řešení úloh nebylo
očividně možné složku Operace vůbec zahrnout do vstupní analýzy, protože by to
znamenalo pokusit se předem vymezit operace, které žáci využijí při tvorbě úloh, což
mnohem obtížněji proveditelné než vymezování operací využitých při řešení již zadaných
úloh. Rovněž výstupní analýza této složky zde byla provedena pouze souhrnně spolu
s analýzou složky Produkt. Přestože byly nakonec žákovské operace přínosně analyzovány
z pohledu míry využití modelu a inspirace úvodními úlohami, lze u daného úlohového
prostředí hodnotit analýzu této složky jako poněkud umělou. Na druhou stranu hodnotíme
pozitivně, že i přes netypický charakter daného úlohového prostředí bylo možné provést
alespoň základní analýzu této složky.

10.1.3

Produkt

Analýzu složky Produkt hodnotíme ve všech čtyřech úlohových prostředích jako
přínosnou, neboť umožňuje zkoumat výsledky práce žáků a porovnávat je se vstupním
očekáváním. Na základě zkušeností s provedenými analýzami však navrhujeme rozdělit
tuto složku na dvě podsložky: Hmotný produkt a Cíl. Hmotným produktem rozumíme
konkrétní výsledky práce žáků, v podsložce Cíl budeme zkoumat splnění zvolených
didaktických cílů. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma podsložkami vidíme v tom, že
dosažení hmotného produktu lze vždy přímo verifikovat, zatímco o splnění didaktických
cílů máme vždy pouze nepřímé důkazy na základě vnějších projevů žáků.
Provedená analýza daných čtyř úlohových prostředí do značné míry složku Produkt
na popsané dvě podsložky rozděluje, protože objevení vlastností V1 – V7 v úlohovém
prostředí Shodná zobrazení i naplnění produktů P1 – P3 (resp. P1 – P5) v ostatních
úlohových prostředích představuje spíše splnění zvoleného didaktického cíle než dosažení
hmotného produktu.

10.1.4

Váha

Analýzu složky Váha hodnotíme ve všech čtyřech úlohových prostředích jako přínosnou
zejména ve smyslu subjektivního posouzení náročnosti úlohy učitelem při vstupní analýze
a subjektivního posouzení náročnosti a typu úlohy žáky při výstupní analýze. Domníváme
se, že je vhodné do analýzy této složky zahrnout i zkoumání kvalitativních charakteristik
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zadání dané úlohy (viz 1.4), přestože ve výstupní analýze můžeme tyto charakteristiky
zkoumat pouze nepřímo na základě vnějších projevů žáků a rozhovoru s nimi.
V každém případě je taková složka úlohy, která popisuje osobní přístup učitele
a žáků k dané úloze, pro celkový obraz analýzy velmi cenná, což lze pozorovat
i v analýzách uvedených čtyř úlohových prostředí. V úlohových prostředích Shodná
zobrazení a Od zlomků k procentům přispívá analýza složky Váha významnou měrou
zejména k analýze dílčích didaktických situací. V úlohovém prostředí Od obsahu
obdélníku k obsahu rovnoběžníku hraje analýza složky Váha významnou roli při popisu
užití úlohového prostředí jako celku, při posouzení míry obecnosti žákovských řešení
i celkovým postojům žáků k zadání a podmínkám řešení. V úlohovém prostředí Užití
modelu při tvorbě a řešení úloh právě rozdíly v popisech složky Váha ve vstupní
a výstupní analýze významně charakterizují změnu podmínek i organizace práce, kterou si
přístup žáků k zadání úkolu vyžádal.

10.1.5

Závěr aplikace analýzy jednotlivých složek

Na základě zkušeností s využitím navržené metodologie v analýze experimentů
zhodnotíme konkrétně analýzu daných složek (Zdroje, Operace, Produkt, Váha) v rámci
čtyř zkoumaných úlohových prostředí. V hodnocení se zaměříme zejména na přínos
analýzy jednotlivých složek pro celkovou analýzu úlohového prostředí, dále navrhneme
některé úpravy jednotlivých složek (např. rozdělení na podsložky).
Přestože se zkoumaná úlohová prostředí výrazně lišila matematickým obsahem
i formami práce, lze obecně pokládat analýzu všech čtyř složek matematické úlohy za
přínosnou. Zřejmě ne všechny čtyři složky hrály stejně významnou roli v analýzách všech
úlohových prostředí, neboť pro popis didaktických situací různých úlohových prostředí
jsou podstatné různé jevy. Na druhou stranu lze říci, že vynecháním některé ze složek by
byla analýza ochuzena, proto mají všechny složky svůj nezastupitelný význam.

10.2 Fáze analýzy
Autoři původní metodologie (A. Stylianides, G. Stylianides, 2008, viz 3.3.1) navrhují
zkoumat dané čtyři složky matematické úlohy ve třech fázích jejího využití: jak je úloha
uvedena v učebnici; jak je úloha původně předkládána učitelem; jak je s úlohou pracováno
ve třídě. Naopak v analýze experimentů byly tyto čtyři složky zkoumány pouze ve dvou
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fázích užití úlohy: jak je úloha původně předkládána učitelem (vstupní analýza); jak je
s úlohou pracováno ve třídě (výstupní analýza).
Přestože v určitých situacích může být přínosné zkoumat dané složky ve třech
(případně i více) fázích, analýzy úlohových prostředí provedené v rámci experimentu
naznačují, že dvoufázové zkoumání jednotlivých složek poskytuje dostatečné porovnání
pro popis způsobu užití dané úlohy ve výuce i pro stanovení přesnosti tohoto užití.
Dvoufázové zkoumání pokládáme za dostatečné dokonce i v případě, že nejsou využity
výhradně učitelovy autorské úlohy. Toto omezení zkoumání na dvě fáze lze vnímat tak, že
se zabýváme pouze těmi úlohami či úlohovými prostředími, jejichž podnětnost byla při
učitelově transformaci z učebnice do formy zadání práce ve třídě zachována. U těchto úloh
pak zkoumáme, zda jsou podnětným způsobem využity i v rámci další práce ve výuce.
Při analýze běžné vyučovací hodiny nebo experimentu ve formě action research
uvedené dvě fáze odpovídají učitelově přípravě na výuku (vstupní analýza) a učitelově
sebereflexi po odučení vyučovací hodiny na základě rozboru žákovských výtvorů,
případně záznamu hodiny (výstupní analýza). Obecně při analýze výukového experimentu
zahrnuje vstupní analýza rozbor učitelovy přípravy na výuku, rozbor zadání užitých úloh,
rozhovor s učitelem; výstupní analýza pak zahrnuje rozbor žákovských výtvorů, terénních
poznámek a záznamu hodiny, rozhovory s žáky a učitelem.

10.3 Upravená metodologie zkoumání užití úloh ve výuce
Upravená metodologie zkoumání užití úloh ve výuce matematiky vznikla z metodologie
navržené pro analýzu experimentů (5.4.2) zapracováním změn ve vymezení jednotlivých
složek a dalších metodologických změn vycházejících ze zkušeností při analýze
experimentů.
Ve shodě s dříve uvedeným analytickým rámcem (3.3) vymezíme přesnost užití
matematické úlohy ve výuce na základě rozdílů v popisech čtyř základních složek úlohy,
tyto složky však budeme zkoumat pouze ve dvou fázích jejího užití (10.2): jak je úloha
původně předkládána učitelem (vstupní analýza); jak je s úlohou pracováno ve třídě
(výstupní analýza). Kromě přesnosti užití jednotlivých úloh budeme, pokud to bude
možné, vždy zkoumat i přesnost užití úlohového prostředí nebo jiného analogického
kontextového celku, do něhož je úloha zasazena. U každé úlohy či úlohového prostředí lze
tedy získat souhrn popisů čtyř složek matematické úlohy ve dvou fázích jejího užití, jak
uvádí dvojdimenzionální tabulka dále (Tabulka 17).
151

Analýza
Zdroje

Vstupní

Výstupní

Materiální

Materiální

Nemateriální

Nemateriální
Očekávané

Správné

Správné
Operace

Produkt

Nesprávné

Nesprávné

Hmotný produkt

Hmotný produkt

Cíl

Cíl

Váha
Tabulka 17: Dvojdimenzionální tabulka pro zkoumání přesnosti užití úloh (upravená verze, dvě fáze)

Jednotlivé složky matematické úlohy nově vymezujeme takto:
•

Složka Zdroje zahrnuje dvě podsložky:


Materiální zdroje: pracovní materiál, pomůcky, nástroje.



Nemateriální zdroje: text zadání, prostředí, organizační forma,
podmínky, zdroje informací.

•

Operace vymezíme jako všechny činnosti, které žáci skutečně provedou, aby
z dostupných materiálních zdrojů vytvořili požadovaný hmotný produkt, respektive aby
na základě nemateriálních zdrojů dospěli k požadovanému cíli. Při podrobnější analýze
jednotlivých úloh představují tyto operace použité řešitelské strategie žáků, proto
mohou být správné nebo nesprávné. Ve vstupní analýze proto uvedeme všechny možné
(správné i nesprávné) operace a zároveň označíme, které z možných operací
považujeme za očekávané. Ve výstupní analýze pak uvedeme všechny operace, které
žáci při řešení úlohy skutečně provedli. Rozdíl v popisech úlohy ve složce Operace pak
bude rozdíl mezi očekávanými operacemi ve fázi vstupní analýzy a operacemi
popsanými ve fázi výstupní analýzy, což odpovídá rozdílu mezi tím, čeho učitel chtěl
dosáhnout, a tím, čeho bylo ve skutečnosti dosaženo.
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•

Složka Produkt zahrnuje dvě podsložky:


Hmotný produkt: konkrétní přímo zkoumatelné výsledky práce žáků
(např. zapsané řešení úlohy, údaje doplněné do pracovního listu,
geometrický rys, sestavený model geometrického tělesa).



Cíl: požadované změny v poznatkové struktuře žáků, o nichž pouze
nepřímo vypovídají vnější projevy žáků

•

Složka Váha především popisuje osobní přístup učitele a žáků k dané úloze. Do této
složky zahrneme úroveň náročnosti, kterou dané úloze připisujeme vzhledem
k potřebným znalostem a dovednostem a vzhledem k systému práce třídy, ale
i kvalitativní charakteristiku zadání dané úlohy (viz 1.4). Je zřejmé, že složka Váha
popisuje charakteristiky úlohy, které jsou z pohledu žáků, ale do značné míry
i z pohledu učitele, značně subjektivní, přesto její zařazení do analýzy pokládáme za
vhodné, protože přináší prvek osobního přístupu účastníků situace.

10.4 Stanovení přesnosti užití dané matematické úlohy ve výuce
V rámci původní metodologie (Stylianides, Stylianides, 2008, viz 3.3.1) je přesnost užití
dané úlohy definována jako rozdíly (nebo jejich absence) mezi popisy daných čtyř složek
úlohy v různých fázích zkoumání. Přesnost užití úlohy tedy tito autoři charakterizují jako
určitou škálu od nízké přesnosti až po vysokou přesnost (žádné nebo zcela nevýznamné
rozdíly mezi jednotlivými popisy).
Zkušenosti s analýzou čtyř realizovaných experimentů naznačují, že stanovení
přesnosti užití dané matematické úlohy nebo dokonce úlohového prostředí jako celku je
často velmi obtížné. Stanovení této přesnosti totiž spoléhá na poměrně subjektivní
zhodnocení „významnosti“ rozdílů v popisech jednotlivých čtyř složek ve fázích vstupní
a výstupní analýzy. Zároveň se v tomto celkovém hodnocení poněkud ztrácí základní
smysl celé analýzy, tedy hledání těch konkrétních aspektů užití dané úlohy, které vedou
k nedostatečnému naplnění jejího didaktického potenciálu. Proto pokládám za vhodnější
v budoucnu takové násilné celkové závěry o užití daného prostředí neprovádět a soustředit
se spíše na hledání příčin výraznějších rozdílů v popisech jednotlivých složek.
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10.5 Jak zkušenosti z analýzy experimentů ovlivnily metodologii
V této kapitole jsou formálně zpracovány úpravy původní metodologie, které v průběhu
analýzy experimentů popsané v kapitolách 6, 7, 8 a 9 aktuálně vznikly na základě reálných
potřeb výzkumníka i učitele. Celou výzkumnou část této práce lze tedy v jistém smyslu
pokládat za ukázku aplikace nově upravené metodologie zkoumání užití úloh v analýze
experimentů, neboť upravená metodologie byla využívána v analýze všech provedených
experimentů, i když pouze implicitně. Pokud bychom tedy některý z popsaných
experimentů chtěli znovu analyzovat s využitím upravené metodologie, forma této analýzy
by se lišila od analýzy dříve provedené zejména využitím několika nově zavedených
pojmů a rozdílným členěním některých složek.
Analýzy provedených experimentů zejména ukázaly, že je vhodné:
•

explicitně rozdělit složku Zdroje na podsložky Materiální zdroje a Nemateriální zdroje;

•

vymezit očekávané operace ve složce Operace;

•

rozdělit složky Produkt na podsložky Hmotný produkt a Cíl;

•

do složky Váha zahrnout subjektivní hodnocení kvalitativních charakteristik úlohy
učitelem a žáky.
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Závěr
V disertační práci byla navržena metodologie zkoumání přesnosti užití matematických
úloh ve výuce (kapitola 5), tato metodologie byla aplikována v analýze čtyř výukových
experimentů (kapitoly 6, 7, 8 a 9), na základě těchto zkušenosti pak byla upravena do
konečné podoby (kapitola 10). Hlavní cíl práce tedy byl splněn.
Vytvořená metodologie je nástrojem pro analýzu výukových situací, nikoli
nástrojem pro jejich vytváření. Proto samotná metodologie nemůže zvyšovat podnětnost
konkrétní úlohy či úlohového prostředí, ani pravděpodobnost, že konkrétní učitel
matematiky ve výuce využívá podnětné úlohy. Může však pomoci odhalit situace, kdy je
zdánlivě podnětná úloha využita způsobem, který nedostatečně akcentuje celý její
didaktický potenciál. Domnívám se tedy, že předložená metodologie má široké využití ve
výukové praxi, ve studiu učitelství i v didaktickém výzkumu.
Metodologii mohou využít učitelé matematiky jako nástroj sebereflexe práce ve
vyučovací hodině založené na podnětném úlohovém prostředí, který jim umožňuje
sledovat, do jaké míry využívají didaktický potenciál daného úlohového prostředí, tedy do
jaké míry dané podnětné úlohové prostředí využívají skutečně podnětným způsobem. Na
vlastním osobním příkladě mám ověřeno, že po získání základních zkušeností s danou
metodologií není její využití v běžné výukové praxi nijak časově náročné. Rychlá vstupní
analýza jedné komplexnější úlohy či úlohového prostředí zabere v rámci přípravy na výuku
pět až deset minut, rychlá výstupní analýza pak asi deset minut při hodnocení výsledků
žákovské práce.
Metodologie může také sloužit jako podklad pro hospitační záznam vedoucího
praxe studentů učitelství, stejně jako podklad pro strukturovaný záznam náslechu studenta
učitelství na hodině fakultního učitele, nebo jako podklad pro evaluační záznam
z hospitace ve výuce v rámci autoevaluce školy.
Metodologie může ovšem představovat i výchozí metodologický rámec při analýze
výukových experimentů zabývajících se užitím matematických úloh ve výuce, ale i jinými
aspekty výuky matematiky. Daná metodologie totiž v tomto případě nabízí poměrně široké
možnosti rozpracování: např. zkoumání ve více fázích, zjemnění některé ze složek podle
záměru výzkumu. Dále je možné například porovnávat popisy jednotlivých složek nikoli
v různých fázích užití úlohy, ale z pohledu různých účastníků didaktické situace.
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Příloha 1

Geometrická zobrazení: Úvodní pracovní list
Datum: _________________
Skupina číslo

Třída: __________

Jméno skupiny____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Popis práce, požadavky
V následujících dvou vyučovacích hodinách budete spolupracovat v této skupině a
společně plnit úkoly. První úkol: Vymyslete jméno své skupiny a napište ho do pravého
horního rohu tohoto pracovního listu. Ke každému dalšímu úkolu dostanete pracovní list,
který označíte číslem a jménem skupiny. Všechny pracovní listy později vyplněné
odevzdáte.

Jízdní řád
Vaše skupina má povinnost splnit tyto úkoly (v tomto pořadí):
1) Šaty
2) Cesta
3) Prostírání
4) Poklad
Dále můžete splnit tyto úkoly:
5) Kolotoč
6) Karty
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Příloha 2a

Pracovní list Šaty
Skupina číslo ________

Jméno skupiny_______________________________

Zadání:
Na obrázku je část střihu na šaty: pravý zadní díl a pravý přední díl. Dokreslete levý zadní
díl a levý přední díl.

163

Příloha 2b

Pracovní list Prostírání
Skupina číslo ________

Jméno skupiny_______________________________

Zadání:
Přeložte čtverec na polovinu, výsledný útvar pak znovu přeložte na polovinu.
V přeloženém papíru vystřihněte libovolný tvar.
Papír zatím nerozkládejte. Co uvidíte, až se papír opět rozloží? Načrtněte.
Rozložte papír. Načrtněte, co vidíte, a porovnejte se svým odhadem.
Vystřižený papír odevzdejte jako přílohu tohoto pracovního listu.

Náčrtek 1 – Odhad:

Náčrtek 2 – Skutečnost:

Byl odhad správný? Pokud ne, v čem se lišil?
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Příloha 2c

Pracovní list Semafor
Skupina číslo ________

Jméno skupiny_______________________________

Zadání:
Dříve se k dorozumívání na větší vzdálenosti využívaly různé
signalizační systémy: třeba Morseova abeceda nebo semaforová
vlajková abeceda. V semaforové abecedě odpovídá každému písmenu
abecedy jedna pozice (např. upažená levá ruka a mírně zdvižená pravá
ruka odpovídá písmenu A jako na obrázku).
Máte před sebou karty s obrázky pozic, které odpovídají jednotlivým
písmenům. V úkolech a), b) vždy jeden ze skupiny ukazuje karty a
ostatní předvádějí, vystřídejte se.

a) Žák A: Ukaž svému spolužákovi postupně deset karet s obrázky jednotlivých pozic.
Žák B, C: Představ si, že figurant na obrázku je tvůj odraz v zrcadle. Zaujmi
takovou pozici, aby odrazu v zrcadle odpovídala.
b) Žák A: Ukaž svému spolužákovi postupně deset karet s obrázky jednotlivých pozic.
Žák B, C: Signalizuj stejné písmeno jako figurant na obrázku.
c) Požadují úkoly a) a b) totéž? Pokud ne, jaký je mezi nimi rozdíl? Zapište na
tento pracovní list.
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Příloha 2d

Pracovní list Střed úsečky
Skupina číslo ________

Jméno skupiny_______________________________

Zadání:
Najděte na úsečce BC bod K a na úsečce CD bod L tak, aby bod S byl středem úsečky KL.
Manipulaci provádějte na modelu. Do pracovního listu zakreslete, kde body K, L leží
a jak jste k řešení dospěli.
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Příloha 2e

Pracovní list Poklad
Skupina číslo ________

Jméno skupiny_______________________________

Zadání:
Rozdělte se na dvě skupiny, každá skupina bude provádět část úkolu.
(Pokud jste tři, měla by skupina A být dvojice a skupina B jednotlivec.)
Skupina A: Výchozí poloha objektů je jako na obrázku. Trojúhelníkové
víko obdélníkové truhly s pokladem se otevře, jestliže umístíš klíč K do
zámku Z (zámek je umístěn uprostřed strany obdélníku). Klíč je
připevněn k víku, takže pokud chceš pohnout klíčem, musíš pohnout
celým víkem. Při manipulaci nesmí víko opustit truhlu, jinak celý poklad
exploduje a nenávratně zmizí. Najděte způsob, jak truhlu otevřít. Zapište
jednotlivé kroky postupu na tento pracovní list. Vraťte model do výchozí
polohy (jako na obrázku). Svůj zápis postupu otevření truhly předejte
skupině B.
Skupina B: Výchozí poloha objektů je jako na obrázku. Proveďte kroky uvedené
v postupu. Načrtněte na tento pracovní list polohu objektů po provedení celého postupu.
Skupina A+B: Zkontrolujte, zda se vám podařilo úkol splnit. Pokud ne, proč? Byla chyba
v zápisu postupu, nebo v jeho provedení? Zapište na tento pracovní list.
Zápis postupu:

Náčrtek vzniklé situace:

Podařilo se vám úkol splnit? Pokud ne, proč?
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Příloha 2f

Pracovní list Stůl
Skupina číslo ________

Jméno skupiny_______________________________

Zadání:
Truhlář chce obložit dlaždicemi desku stolu 80 cm x 60 cm. Doprostřed umístil dlaždici
tvaru kosočtverce s úhlopříčkou délky 80 cm. Dále si objednal 4 stejné dlaždice tvaru
trojúhelníku se stranami délek 30 cm, 40 cm a 50 cm. Bude se zásilkou spokojený? Pokud
ne, proč?
Načrtněte celou situaci na tento pracovní list. Zapište svou odpověď a její
zdůvodnění.
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Příloha 2g

Pracovní list Kolotoč
Skupina číslo ________

Jméno skupiny_______________________________

Zadání:
Díváte se shora na řetízkový kolotoč. Označte, které sedačky byste obsadili, aby se
zachovala rovnováha. Zdůvodněte.
Na kolotoč se mají posadit:
a) 2 děti,
b) 4 děti,
c) 8 dětí,
d) 9 dětí.

a) 2 děti

b) 4 děti

c) 8 dětí

d) 9 dětí
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Příloha 2h

Pracovní list Karty
Skupina číslo ________

Jméno skupiny_______________________________

Zadání:
V návrzích nového druhu žolíkových karet vždy jedna
polovina obrázku chybí, dokreslete.
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Příloha 2i

Pracovní list Cesta
Skupina číslo ________

Jméno skupiny_______________________________

Zadání:
Dvě lodi Koráb a Bárka vyjely současně z přístavu směrem po proudu řeky. Koráb měl
doplout do bodu K a Bárka měla doplout do bodu B. Vrchní admirál pozoruje plavbu ze
břehu a vždy vydá vysílačkou rozkaz, zda mají lodi zatočit doleva nebo doprava a o kolik
stupňů. Kapitán Korábu rozkazy plní. Kapitán Bárky si také myslí, že rozkazy plní, ale
popletl si pravobok a levobok. Bárka tedy vždy zatočí o správný počet stupňů, ale na
opačnou stranu.
a) Podle dosavadních rozkazů dojel Koráb do místa M, jeho dráha je zakreslena na
obrázku. Dokreslete dráhu Bárky.
b) Podle dalšího admirálova rozkazu bude Koráb pokračovat přímou cestou z místa M
do svého cílového bodu K. Kam pojede Bárka? Co se stane? Zdůvodněte.
c) Jaký rozkaz by měl admirál vydat, aby se obě lodi bezpečně dostaly do svých
cílových bodů? Zdůvodněte.
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Příloha 3a

________________
________________
________________
________________

Úloha 1 Maturita
Zadání
Adam, Filip a David studují střední průmyslovou školu, Bára s Eliškou chodí na
gymnázium. Vyprávějí si, jak na jejich školách proběhly maturitní zkoušky.
David: „U nás na průmyslovce maturovalo 50 studentů, ale udělalo jich to jenom 37.“
Eliška: „Na našem gymplu udělalo maturitu 16 studentů z 20.“
Bára: „Tak to byli naši studenti úspěšnější.“
Adam: „Hloupost. Na naší škole přece udělalo maturitu víc lidí!“
Úkoly
Kdo má pravdu?
Na které škole byli studenti úspěšnější?
Kolik studentů by muselo úspěšně odmaturovat na střední průmyslové škole, aby byli
studenti na obou školách stejně úspěšní?
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Příloha 3b

________________
________________
________________
________________

Úloha 2 Lízátka
Zadání
Filip s Eliškou mají koupit 1 000 lízátek na oslavu konce školního roku, kterou jejich školy
společně pořádají. V supermarketu prodávají ovocná lízátka po 1 kusu nebo v balení po
25 kusech nebo v balení po 40 kusech.
Na balení po 25 kusech je akce „21+4“ (21 lízátek za běžnou cenu + 4 zdarma). Na balení
po 40 kusech je akce „34+6“ (34 lízátek za běžnou cenu + 6 zdarma).
Úkoly
Jak nejvýhodněji Filip s Eliškou nakoupí?
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Příloha 3c

________________
________________
________________
________________

Úloha 3 Basketbal
Zadání
V neděli se Filip šel podívat na basketbalový turnaj „100 hodů“, kde každý z pěti
basketbalistů postupně stokrát vystřelí na koš. Před začátkem turnaje se hráči vychloubali
úspěšností své střelby.
Hráč v červeném dresu: „Když desetkrát vystřelím na koš, trefím se sedmkrát.“
Hráč v zeleném dresu: „Trefím 17 střel z 25.“
Hráč v modrém dresu: „Dám z 50 střel 42 košů.“
Hráč v žlutém dresu: „Ze 100 střel mi jich do koše spadne 77.“
Hráč v bílém dresu: „Z každých mých 20 střel jich 18 skončí v koši.“
Filip si pomyslel: „Jestli všichni hráči mluví pravdu, tak je celkem jasné, kdo vyhraje.“
Úkoly
Kdo vyhraje?
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Příloha 3d

________________
________________
________________
________________

Úloha 4 Výlet
Zadání
Adam, Bára, David a Eliška se v neděli vydali na výlet do hor kolem hradu Babštejn, ale
brzy se nemohli dohodnout, kudy mají v cestě pokračovat. Dívky nerady chodí do
prudkého kopce, ale kluci chtějí hlavně ujít co nejméně kilometrů. Turistický okruh po
žluté značce měří celkem 20 kilometrů, na kterých vystoupá o 600 výškových metrů. Po
zelené turistické značce vede trasa dlouhá 25 kilometrů, na kterých vystoupá o
625 výškových metrů.
Úkoly
Po které cestě půjdou Bára s Eliškou?
A kudy půjdou Adam s Davidem?
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Příloha 3e

________________
________________
________________
________________

Úloha 5 Sleva
Zadání
Bára chodí odpoledne na brigádu do obchodu s oděvy na náměstí. Majitel obchodu vyhlásil
akci „Předprázdninová sleva na všechno“. Tričko, které původně stálo 500 Kč, zlevnil na
400 Kč. Pak dal Báře za úkol upravit i ceny na ostatních výrobcích tak, aby na všechny
výrobky byla stejná sleva vzhledem k původní ceně. Bára si ale není jistá, jak má ceny
výrobků změnit. Naštěstí ji přišli do obchodu navštívit Adam s Davidem a poradili jí.
Úkoly
Pomozte také Báře doplnit nové ceny na cenovky.

dříve 500,nyní 400,-

dříve 80,nyní

dříve 1 200,nyní

dříve 900,nyní
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Příloha 4a, str. 1/2
Jméno: _________________

Obsah rovnoběžníku
Změř obsah rovnoběžníků s přesností na cm 2 . Výsledky zapiš do tohoto pracovního listu. K manipulaci použij kopie rovnoběžníků na barevném papíře.

S A = _________

S D = _________

S B = _________

S C = _________

S E = _________
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S F = _________

Příloha 4a, str. 2/2

S H = _________

S G = _________

S I = _________

S J = _________

S K = _________
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Příloha 4b (celkem 3 strany)
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Příloha 4c
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