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Úvod

1 Úvod
Motto:
Kdo umí dělit, tomu se žádná záležitost nebude zdát těžká.
Já znám hodně složitých věcí, ale nic není složitější než operace se zlomky.
Beda Venerabilis1

Učivo o zlomcích se řadí mezi oblasti matematiky, které považují žáci i jejich učitelé
za obtížné, neboť přináší mnoho problémů. V této práci se proto zabývám otázkami proč
tomu tak je a jak toto kritické místo překonat a vzbudit u žáků o zlomky zájem.

Téma „Rozvíjení aktivity a tvořivosti ve vyučování tématu zlomek v 6. - 7. ročníku ZŠ“ jsem si
vybrala z několika důvodů. Jedním z nich je práce s žáky, se kterými se setkávám během své
učitelské praxe – ti mnohdy nemají vytvořené představy ani o těch „nejzákladnějších“
zlomcích. Druhým důvodem jsou výsledky našich žáků v matematické části mezinárodních
výzkumů TIMSS a PISA, které v posledních letech ukázaly velkou neúspěšnost při řešení úloh
z tematického okruhu „zlomky a desetinná čísla“. Posledním a pravděpodobně
nejzásadnějším podnětem je má zkušenost s učiteli, kteří nejsou v této oblasti dostatečně
orientovaní a upřednostňují znalosti početních algoritmů před vytvářením představ.

Cílem teoretické části této práce je vytvořit materiál, který by mohl sloužit jako inspirace
učitelům základní školy při cestě k rozvoji aktivity a tvořivosti žáků při vyučování zlomků.
Východiskem se pro mě staly podněty z prací J. Maňáka, V. Švece, M. Tiché a J. Macháčkové.
Mojí snahou bude na základě těchto teoretických poznatků podpořených vlastní praxí
sestavit takové úlohy, které by žákům umožnily přiblížit učivo o zlomcích přirozenou formou.
Domnívám se, že k tomu aby vyučování zlomků nebylo pouze formální záležitostí, je nutné
využít názornosti nejen prostřednictvím různých oblastí z reálného života, ale i
manipulativních činností s vhodnými didaktickými pomůckami.

1

Citát převzat od KONFOROVIČ A. G., Významné matematické úlohy, SPN, Praha, 1989. ISBN 80-04-21848-2.
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Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, položila jsem si několik otázek, které s ním úzce
souvisí:
 Jak probíhá žákův poznávací proces a jaké zvolit metody, abychom žáky motivovali?
 V čem spočívají příčiny neporozumění zlomkům?
 Jaké existují interpretace zlomků a jak je s nimi možné pracovat?
Tyto otázky se snažím zodpovědět na základě studia odborné literatury a vlastních
zkušeností a provedených šetření. Některé kapitoly jsou proto doplněny o konkrétní příklady
a ukázky z vyučování, abych vyslovované předpoklady doložila i ilustrovala.

V empirické části se pak zabývám výzkumným šetřením, pro které jsem zvolila kombinaci
metod kvantitativních i kvalitativních. Vycházím z interview s učiteli, se kterými hovořím
o problematice zlomků na základní škole, a z akčního výzkumu, který jsem realizovala
v 5. ročnících základní školy - ve třídách, ve kterých vyučuji matematiku. Dále zpracovávám
nestandardizovaný didaktický test se zaměřením na úlohy se zlomky. Účelem tohoto testu je
zjistit na vzorku žáků z 6. a 7. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií úroveň
jejich znalostí v této oblasti. Z výsledků tohoto testu následně vycházím a na základě
žákovských řešení a rozhovorů se žáky vyvozuji závěry, jakých chyb se žáci dopouštěli
nejčastěji, proč je tomu tak.

Přála bych si, aby tato práce podnítila budoucí i současné učitele matematiky k zamyšlení
nad přístupem k vyučování tématu zlomek a nad možnostmi, jak toto vyučování zkvalitnit.
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2 Aktivita a tvořivost ve vyučovacím procesu
Žákovská aktivita a tvořivost jsou v pedagogické teorii i praxi neustále aktuálním tématem.
k této problematice se vyjádřili například Lokša a Lokšová (1999). Konstatují, že
ve vyučovacím procesu setrvává stav, kdy většina úloh tvořivost ani aktivitu nerozvíjí. Pouze
malá část úloh a problémů je zaměřena na samostatné uvažování žáků, na jejich nápaditost
a originalitu řešení. Učitelé téměř vůbec nevyužívají rozmanitých postupů, organizačních
metod, technik ani prostředků k výcviku aktivity a tvořivosti žáků. Za možnou příčinu tohoto
stavu lze považovat nedostatečnou úroveň připravenosti učitelů pro tento způsob práce.
Hejný, Kuřina (2009), Pecina (2008) a jiní, kteří se zamýšleli nad stavem českého školství,
došli k závěrům, že na většině našich škol stále převládá problém tzv. tradiční školy. Situace,
kdy učitel žákům předává fakta a žák se je snaží zapamatovat. Žák se tak ocitá v roli pasivního
příjemce informací, která ukládá do paměti bez důrazu na jejich vzájemné propojení a
porozumění. Učení se stává pouhým formalismem a memorováním hotových pouček. Mnozí
učitelé jsou však přesvědčeni, že je to nejefektivnější způsob, jak žáky něco a něčemu naučit,
neboť přeplněné osnovy nutí učitele volit rychlé metody výuky a neposkytují prostor pro
aplikaci postupů, které by vedly k samostatné a tvůrčí činnosti žáka.

2.1 Tvořivost
Dříve byla tvořivost spojována jen s jedinci, kteří se projevovali něčím výjimečným, např.
vynálezci, umělci. Dnešní teorie zabývající se tvořivostí však zaujímají shodné stanovisko, že
kreativitu lze za určitých podmínek rozvíjet u každého, a že každý duševně normální člověk
má určité nadání, určité tvůrčí schopnosti, které se liší jen v úrovni tvořivosti (Pecina, 2008).
Není snadné tvořivost přesně definovat. Lokšová a Lokša (1999, s. 188) se ji pokusili vymezit
jako: „vytváření řešení a produktů nových, užitečných pro jedince nebo určitou skupinu, a to
při řešení úloh, které jsou spíše heuristického2 než algoritmického3 typu.“
Nutno podotknout, že řešení úloh není nikdy čistě heuristického ani čistě algebraického typu.
2

3

Heuristické úlohy jsou úlohy, při kterých je třeba hledat řešení a zvažovat důsledky a správnost rozhodnutí (viz
také problémové úlohy).
Algoritmické úlohy se řeší za bezprostředního využití definic, vzorců, matematických vět a na základě již
známých algoritmů.
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Současné psychologické výzkumy a experimenty ukazují, že tvořivost podléhá vlivům
prostředí, především cílevědomým výchovně-vzdělávacím procesům, a je tedy možné ji
trénovat a rozvíjet – zejména prostřednictvím tvořivých úloh a řešení problémů. (Lokšová,
Lokša, 1999)
Kuřina (2011, s. 186-187) rozlišuje tři typy školních úloh podle náročnosti pro řešitele:
cvičení, úlohy (v užším slova smyslu) a problémy. Cvičením rozumí úlohu, pro jejíž vyřešení
postačí aplikovat naučené algoritmy, tedy jedná se o tzv. „matematické řemeslo“. U úloh
druhého typu je třeba využít znalosti a kombinace více definic a vzorců. Problémové úlohy
pak vyžadují tvořivé úsilí. Avšak úlohu, kterou jeden žák vyřeší na základě známého
algoritmu, může jiný žák řešit tvořivým a originálním způsobem. V dalších kapitolách bude
toto dělení zachováno.

2.2 Aktivita
Každý učitel dovede ocenit aktivní žáky, kteří se v jeho hodinách projevují snahou, zvídavostí,
kreativitou a pracovitostí. S takovými žáky se příjemně komunikuje a práce dosahuje
efektivních výsledků.
Existují různé faktory, které ovlivňují aktivitu žáka. Někteří žáci se učí ze zájmu o danou
problematiku, žene je touha po nových poznatcích a radost ze získaných informací. Jiní žáci
jsou v hodinách aktivní jen proto, aby získali pozitivní hodnocení od učitele, rodičů,
spolužáků nebo pracují pod příslibem odměny. (Lokšová, Lokša, 1999)
I přes velkou snahu učitelů není možné aktivitu vzbudit u každého žáka. Například negativní
vztah ke školnímu prostředí, vliv rodiny, zkušenost se stejným učivem či aktuální psychický
stav žáka tvořivou aktivitu tlumí, nerozvíjí a není v moci vyučujícího to změnit.
Maňák (1998, s. 29) aktivitou ve výchovně-vzdělávacím procesu rozumí: „zvýšenou,
intenzivní činnost žáka, a to jednak na základě vnitřních sklonů, spontánních zájmů,
emocionálních pohnutek nebo životních potřeb, jednak na základě uvědomělého úsilí, jehož
cílem je osvojit si příslušné vědomosti, dovednosti, návyky, postoje nebo způsoby chování“.
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2.3 Aktivizující výukové metody
Aktivita žáka sama o sobě nezajistí efektivní vyučování. Pokud je naším požadavkem, aby
se do vzdělávacího procesu aktivně zapojilo co nejvíce žáků, potřebujeme k tomu jisté
pedagogické dovednosti. Maňák (1998) uvádí, že bychom měli podněcovat učební iniciativu
žáků, podporovat kreativitu myšlenkových procesů, ovládat umění klást otázky, zajišťovat
příležitost k tvořivé práci, povzbuzovat, podporovat žáky při překonávání neúspěchu,
oceňovat nápady, atd.
Pro aktivizaci jsou stěžejní výukové metody, které by měly žáky povzbuzovat k tvořivému
řešení problému, samostatnému myšlení, tvorbě hypotéz, atd. Zvolené metody by měly
podporovat aktivní zapojení žáků, pomáhat jim porozumět užitečnosti požadované znalosti a
dodat jim motivaci investovat čas a úsilí najít řešení. Těchto metod existuje celá řada a stále
vznikají nové variace a obměny stávajících. Z tohoto důvodu se zmíním pouze o metodách,
které považuji z hlediska matematického vzdělávání za důležité – nejprve je stručně
charakterizuji a následně ukážu, jak je lze využít v praxi při vyučování tématu zlomek. Při
jejich definování budu vycházet z publikací Výukové metody (Maňák, Švec, 2003) a Rozvoj
aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků (Maňák, 1998).

2.3.1 Heuristické metody (problémové metody)
Heuristika (z řec. heuréka = našel jsem, objevil jsem) je výuková metoda, která navazuje
na základní lidské potřeby a to potřeby pátrat, orientovat se a řešit problémy cestou pokusu
a omylu. Podstatou heuristických metod ve školství je tedy aktivní podíl žáka na objevování
nových poznatků, metod práce a tvořivých způsobů řešení problému. „Na rozdíl
od tradičních přístupů učitel při těchto metodách sám žákům poznatky nesděluje, ale vede je
k tomu, aby si je samostatně osvojovali. Jejich objevování však přihlíží, řídí ho a usměrňuje“
(Maňák, Švec, 2003, s. 113).
Prostřednictvím těchto metod se žáci učí hledat co nejvíce řešení a diskutovat o jejich
realizaci a užitečnosti, sdělovat výsledky a obhajovat svá stanoviska a zároveň přijímat
argumenty jiných.
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Mezi heuristické metody se často řadí brainstorming (bouře mozků, burza nápadů), jehož
hlavním smyslem je odstranění zábran, uvolnění fantazie, ponechání volnosti tvorbě nápadů,
které jsou často nezvyklé a jejich řešení je netradiční, a následné posouzení užitečnosti
nápadů a návrhů v poměrné krátké době. Podstatou této metody je tedy vymyslet co
největší počet strategií při hledání řešení určitého problému a jejich následné analyzování
s cílem odhalit podněty a cesty k řešení. Ve fázi vymýšlení návrhů řešení se žádný nápad
nesmí hodnotit, aby nebrzdil proces jejich tvorby.
Poznamenejme, že P. Pecina (2008) na rozdíl od J. Maňáka řadí brainstorming mezi metody
diskuzní.

2.3.2 Diskuzní metody
Maňák a Švec (2003, s. 108) se o diskuzi vyjadřují jako o „formě komunikace učitele a žáků,
při níž si účastníci navzájem vyměňují názory na dané téma, na základě svých znalostí pro svá
tvrzení uvádějí argumenty, a tím společně nacházejí řešení daného problému.“
Tyto metody učí žáky schopnosti aktivně a pohotově využívat myšlenkové operace, jasně
chápat podstatu problému, přesně se vyjadřovat a zaujímat postoje. Největší přínos lze však
vidět v poskytování příležitostí uplatňovat myšlení a úsudek v praxi, neboť žáci mají možnost
reagovat na protikladné názory, a tím tříbit své myšlení, rozvíjet tvořivé přístupy při řešení
konkrétních případů a situací, ale také korigovat své názory prostřednictvím zpětné vazby
od svých vrstevníků.
Mezi diskuzní metody bych zařadila reflexi, neboli ohlédnutí se za danou aktivitou. Reflexe je
ve vyučovacím procesu mnohdy opomíjena. Učitelé se totiž často domnívají, že žákům stačí
předložit nové informace a procvičit získané poznatky. Každý žák však chápe nové informace
po svém a musí proto dostat prostor k tomu, aby si je také po svém shrnul a ujasnil. Díky
žákově reflexi učitel získává zpětnou vazbu a na jejím základě může se žákem dále pracovat.
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2.3.3 Situační metody (případové studie)
Maňák a Švec (2003, s. 118) do této skupiny řadí metody, které „se vztahují na širší zázemí
problému, na reálné případy ze života, které představují specifické, obtížné jevy vyvolávající
potřebu vypořádat se s nimi, vyžadující angažované úsilí a rozhodování“.
Prostřednictvím situačních metod žáci řeší problémové situace z reálného života, jejichž
řešení není jednoznačné. Žáci obdrží popis určité situace společně s úkoly, které je mají
motivovat k řešení problému – vyřešení případu. Jsou to pokyny typu: zhodnoťte,
zdůvodněte, rozhodněte. Následuje etapa společného hledání a vytváření návrhů řešení.

2.3.4 Inscenační metody (hraní rolí, dramatizace)
Podstatou těchto metod je to, že někteří (případně všichni) žáci hrají jisté role, tj. inscenují
určitou modelovou situaci. Jde tedy o simulaci nějaké události, v níž se prolíná hraní rolí a
řešení problémů. Po scénce následuje společná diskuze, kde se žáci pokouší najít východisko
ze situace.

2.3.5 Didaktické hry
„Hra je jedna ze základních forem činností (vedle práce a učení), pro niž je charakteristické, že
je to svobodně volená aktivita, která nesleduje žádný zvláštní účel, ale cíl a hodnotu má sama
v sobě“ (Maňák, Švec, 2003, s. 126), a která v různých podobách doprovází člověka celý život.
Didaktické hry zahrnují mnoho rozmanitých aktivit, např. simulace různých činností,
manipulace s předměty, modelování, myšlenkové a učební hry atd. a mohou plnit ve výuce
řadu funkcí. Po stanovení volby a cíle hry musí žáci respektovat dohodnutá pravidla. To vede
k posilování jejich sebekontroly, ale i socializace. Při realizaci her je vždy třeba dbát učebních
cílů.
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2.4 Aktivizující metody při vyučování tématu zlomek
Tato část práce pojednává o tom, jak lze jednotlivé aktivizující metody využít v praxi
při vyučování tématu zlomek. Úlohy jsou doplněny komentářem a ilustračním
žákovským řešením vycházejícím z mé zkušenosti nebo zkušenosti odborníků.
Jednotlivé ukázky v sobě zahrnují více aktivizujících metod, jedna však vždy převažuje.

Heuristické metody (brainstorming) při vyučování tématu zlomek
 Úkol: Napište na tabuli slovo ZLOMEK a zadejte žákům otázku:
Napiš nebo nakresli, co tě napadne, když se řekne „zlomek“. (Tichá, 2006, s. 5)
Nechte žáky přistupovat jednotlivě k tabuli a zapisovat své myšlenky.
 Komentář: Během krátkého časového intervalu se žáci podělí o své myšlenky týkající
se slova zlomek. Vyžaduje se interakce mezi učitelem a žáky, kdy
aktivnější stranou jsou právě žáci, učitel vykonává funkci moderátora.
Tato aktivita žáků je významným východiskem pro to, aby byli motivováni
do učiva o zlomcích a sami toužili odhalit, co to zlomek je.
 Ilustrační řešení: Některé představy žáků 3. a 4. ročníků o zlomcích jsou zaznamenány
na následujícím obrázku (pilotní výzkum autorky z roku 2012).
V porovnání s experimentem M. Tiché (2006, s. 5), byla moje zjištění
obdobná, pouze s tím rozdílem, že každý žák přišel pouze s jedním
řešením.

Něco
rozděleného na
polovinu.
zlomenina

něco
zlomeného
(tužka, klacek,
tyč)

matematický
příklad

kus
něčeho

zlomek
slova

ZLOMEK

šifra
Dlouhá lomená
čára.

zlomek
času

ohnutý
drát

Obr. 1 Představy žáků 3. a 4. ročníků o zlomcích
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Diskuzní metody při vyučování tématu zlomek
 Úkol: Zadejte žákům úlohu a nechte žáky diskutovat o jednotlivých výpovědích:
Čenda si chce koupit nový fotbalový míč. Ten, který se mu líbí, prodávají v A3
Sportu i v Hervisu. Poraď mu, kam si ho má jít koupit, když v A3 Sportu na něj
mají slevu 1/3 z původní ceny a v Hervisu ho dnes koupíš o 1/4 levněji.4
 Komentář:

Tato problémová úloha slouží ke zvýšení úrovně samostatného myšlení.
Řešení úlohy je spjato s hledáním vhodných postupů, jak se s ní
vypořádat. Je tedy samozřejmé, že v tomto procesu budou žáci dělat
chyby. Pokud to podmínky dovolí, doporučuji nechat žáka, aby
se pokusil svoje řešení (i nesprávné) ostatním spolužákům vysvětlit. Žáci
by měli mezi sebou o jednotlivých postupech diskutovat, navzájem si
klást otázky a zodpovídat je. Na základě diskuze dojde k odstranění
vzniklých miskoncepcí (žákovo neúplné porozumění, chybné pochopení).

 Ilustrační řešení: V práci M. Tiché (2006, s. 13) se upozorňuje na následující možný
průběh diskuze:
První žák navrhne, že „4 je více než 3, tedy výhodnější je koupit míč
v Hervisu“. Jiný žák namítne, že toto pravidlo platí pouze pro celá
čísla a přijde s odpovědí „ je menší než

a je proto výhodnější jít

do A3 Sportu“. Po společných úvahách se dostanou až k otázce
„Jaká byla původní cena míče v Hervisu a jaká v A3 Sportu?“. Tedy
dojdou k závěru, že záleží na tom, jaká byla původní cena a
v kterém obchodě.
 Komentář k ilustračnímu řešení:

Z úvah žáků je vidět, že jejich řešení byla ovlivněna
předchozími znalostmi s počítáním s přirozenými čísly.

Poznámka: Příčinám neporozumění zlomkům a jejich následné reedukaci bude věnována
kapitola 4. V této části je cílem pouze ukázat, jaké aktivizující metody lze při
vyučování zlomků využít a jakým způsobem.
4

Úloha inspirována příkladem z publikace Tichá, M., Macháčková, J. Rozvoj pojmu zlomek ve vyučování
matematice. Praha : JČMF, 2006. s. 5.
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Situační metody při vyučování tématu zlomek
 Úkol: Zadejte žákům následující úlohu a sledujte jednotlivé výpovědi a argumentace
žáku a také to, jak na protikladné názory svých spolužáků reagují.
Anička i Barča měly spravedlivě rozdělit 2 stejné pizzy mezi sebe a rodiče.
Navrhují proto tato řešení:
Anička: „Obě pizzy bych rozkrojila na 4 stejné části. Mamince, tatínkovi, Barče
i sobě bych dala jednu čtvrtinu z každé pizzy. Tedy každý by dostal dvě
čtvrtky a to je jedna polovina.“
Barča: „Každou pizzu bych také rozkrojila na 4 stejné části. Dohromady je to 8
kousků. Každý člen rodiny by dostal 2 kousky. A to jsou dva z osmi.
Tedy každý dostane dvě osminy.“
Položte postupně následující otázky: Které řešení je správné?
Žádné řešení není správné?
Obě řešení jsou správná?
 Komentář: Podstatou tohoto úkolu (problémové situace) je vzbudit u žáků zájem
k jeho řešení, kterým je odhalení chyb (nepřesností) v úvahách obou
dívek. Žáci by měli v rámci této úlohy posoudit a prozkoumat situaci a při
společném hledání správného řešení využívat myšlenky a nápady všech.
Při řešení této úlohy dojde k posílení porozumění celku a ekvivalence.


Ilustrační obrázek:
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Inscenační metody
 Úkol: Řekněte dětem příběh:
Babička chová dvanáct zvířat. Jednu čtvrtinu tvoří kočky, jednu třetinu psi a
zbytek jsou slepice. Kolik má kterých zvířat?
A sehrajte s nimi následující scénku:
 Postup: Před tabuli se postaví dvanáct dětí (herců). Jeden žák v lavici (divák) je
přepočítá.
Na pokyn učitele se všichni herci rozdělí na čtyři stejně početné skupiny.
Počty žáků tvořící jednu skupinu představují počet koček. Divák tak
přepočítáním herců ve skupině zjistí, že kočky jsou čtyři a tuto informaci
poznamená na tabuli.
Na další učitelův pokyn se všichni herci rozdělí na tři stejně početné skupiny.
Tentokrát počty žáků tvořící jednu skupinu představují počet koček. Divák
opět přepočítáním herců zjistí, že psi jsou tři a tento nový údaj také zapíše
na tabuli.
Nyní si čtyři žáci na hlavu nasadí masku kočky, tři žáci masku psa a zbytek
žáků představuje slepice. Diváci přepočítáním zjistí, že slepic je pět.

 Komentář: Mohlo by se na první pohled zdát, že je inscenační metoda činnost spíše
zábavná než výuková, avšak není tomu tak. Zkušenosti Hejného a Kuřiny
(2009, s. 40-41) ukazují, že tím, že se žáci na divadle aktivně podílejí,
rozvíjejí svoji tvořivost a získávají vhled do problematiky. Nevýhodou této
metody je časová náročnost na přípravu.
Podstatou této úlohy je, aby si žáci uvědomili, že základ zůstává po celou
dobu stejný. Tedy aby nedošlo k tomu, že by žáci řešili úlohu 1/4 z 12 a
1/3 ze zbytku (z 9).
Úlohu lze v závislosti na úrovni třídy dále modifikovat:
Babička chová tři druhy zvířat. Jednu čtvrtinu tvoří kočky, jednu třetinu psi
a jednu polovinu slepice. Kolik má kterých zvířat?
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Didaktické hry5 při vyučování tématu zlomek
 Úkol: Děti dostanou do skupinky zlomkové pexeso (Obr. 2). Na každé kartičce jsou
vyobrazeny barevné kruhové výseče a zlomky. Karty se zamíchají a rozloží lícem
dolů tak, aby žádný z hráčů neznal rozložení karet. Hráči postupně otáčejí
dvojici karet lícem vzhůru, aby je viděli i ostatní hráči. Pokud karty patří k sobě
(spoj: obrázek – zápis zlomku), hráč je odebere a otáčí další dvojici. Pokud karty
k sobě nepatří, otočí je zpět lícem dolů a pokračuje další hráč v pořadí. Hraje
se tak dlouho, dokud nejsou všechny karty rozebrány. Vítězem se stane hráč,
který má nejvíce nalezených dvojic.

Obr. 2 Pexeso - hrací karty

 Komentář: Tato hra slouží k posílení vizuální a symbolické reprezentace a k aktivnímu
procvičování a k upevnění učiva o zlomcích (zlomek jako část celku,
ekvivalentní zlomky). Pexeso u žáků vyvolává plné zaujetí, radost i
uspokojení a vede ke zdravé soutěživosti.

5

Pozn. velké množství didaktických her je možné vyhledat na internetu (např. http://illuminations.nctm.org/)
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3 Poznávací proces žáka
3.1 Mechanismus poznávacího procesu
V této kapitole znovu poukážu na některé problémy tradiční školy a pokusím se formulovat
představu moderního (tzv. konstruktivistického) výchovně-vzdělávacího procesu.
Problematice výchovně-vzdělávacího procesu věnovala pozornost řada studií, některé závěry
shrnuje M. Hejný (2004). Upozorňuje na skutečnost, že velkým nedostatkem dnešního
vyučování matematiky je nízká kvalita matematických znalostí a dovedností žáků a studentů
základních i středních škol, neboť ve vyučování převládá nácvik řešení standardních úloh,
pamětné učení se vzorců, algoritmů, tvrzení a důkazů, imitace a reprodukce nad tvořivostí –
tzv. biflování. Znalosti žáků jsou uchovány jako izolovaná fakta, formální poznatky, které
nejsou dostatečně propojeny a strukturovány, a tudíž je žák poté nemůže dále rozvíjet ani
aplikovat.
Poznávacím procesem žáka se zabývala celá řada didaktiků (například Piaget, Jiránek). Mne
nejvíce oslovily myšlenky M. Hejného, a proto z nich v této kapitole budu vycházet. M. Hejný
(2004, s. 23-42; 2009, s. 119-144) ve své teorii generických modelů založené
na experimentálním vyučování říká, že kvalitní poznání nemůže učitel žákovi předat, ale žák
se k němu musí dobrat samostatně. Podstatou vyučování není tedy výklad učitele, ale
vhodně volené úlohy. M. Hejný v průběhu svého experimentu zpozoroval, že přestože jsou
myšlenkové pochody žáků různé – liší se nejen rychlostí a vyspělostí, ale i kognitivním
uzpůsobením, jednu věc mají společnou: náhlé prozření a získání vhledu do té doby
nepropojených žákovských zkušeností. Cílem teorie bylo vytvoření nástroje na odhalení
formálních poznatků žáků a navržení reedukačních zásahů.
Poznávací proces M Hejného lze chápat jako sérii pěti etap (s důrazem na dvě hladiny
modelů) a dvou mentálních zdvihů. Pro větší názornost uvádím následující schéma:

motivace

izolované
modely

generické
modely

abstraktní
poznání

krystalizace

Obr. 3 Mechanismus poznávacího procesu podle M. Hejného

V další části budu jednotlivé hladiny poznávacího procesu stručně charakterizovat a ilustruji
je na konkrétním příkladu – vytváření pojmu zlomek.
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3.1.1 Hladina motivace
Problémy s motivováním dětí k práci ve škole patří k těm, s kterými se učitelé potýkají
nejčastěji. Jedním ze způsobů, jak tento problém odstranit, je vytvořit prostor pro aktivitu a
tvořivost. Způsobů, jak žáky motivovat, je mnoho; od vhodně vedené diskuze k dobře
položené otázce až k podnětné hře či problémové úloze (viz kapitola 2.3 Aktivizující výukové
metody). Je tedy jen na učiteli, které metody bude ve své praxi využívat a uplatňovat a
do jaké míry a jakým způsobem.

3.1.2 Hladina izolovaných modelů6
Podstatou druhé etapy je postupné nabývání zkušeností s konkrétními případy budoucího
poznávání. Čím více takových modelů žák pozná, tím bude jeho výsledné poznání pevnější.
Důležitou roli zde hrají tzv. zdánlivé modely (něco, co modelem daného objektu není,
přestože se tak na první pohled může jevit), překvapivé modely (objekty, které se tváří, že
modely nejsou) a nemodely (jevy, který slouží k doplnění, aby žák viděl i ty příklady, které
mezi modely nepatří). Zdůrazňuji, že se jedná o termíny M. Hejného, mezi světovými
didaktiky, se tato terminologie neobjevuje.

První abstrakční zdvih (zobecnění)
V této hladině na sebe začnou jednotlivé izolované modely uložené ve vědomí žáka
poukazovat, shlukovat se do skupin a oddělovat se od jiných, čímž dojde k žákovu hlubšímu
vhledu do dosavadního poznání, pochopení podstaty oné „stejnosti“, a ke vzniku generických
modelů. Je to tzv. aha fáze, kdy jedinec pociťuje radost z poznání.

3.1.3 Hladina generických modelů7
Mezi generické modely se řadí modely, které zastupují všechny nebo jen jisté skupiny
izolovaných modelů, tedy mají charakter ukázky, vzoru a představují obecný návod,

6

7

V počátcích této teorie (do roku 2003) používal M. Hejný termín separované modely.
V počátcích této teorie (do roku 2003) používal M. Hejný termín univerzální modely.
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algoritmus, vzorec, apod. Generický model je vlastně takový popis situace, který umožňuje
předpovídání.

Druhý abstrakční zdvih
Druhý abstrakční zdvih vede k abstraktnímu poznání.

3.1.4 Hladina abstraktní poznání
Abstraktní poznání neboli abstraktní znalosti jsou soubory izolovaných a generických
modelů, které přinášejí vhled – oproštění se od předmětných představ. Dochází
k interiorizaci (zvnitřnění) dosavadních představ a zkušeností.

3.1.5 Hladina krystalizace
V této úrovni se nové poznání napojuje na dříve získané vědomosti, a to nejdříve na hladině
modelů, poté na hladině abstraktního poznání. Obvykle se jedná o dlouhodobý proces.

Hladina automatizace
Učitelé často považují za hlavní cíl vyučování zautomatizovat základní vazby a spoje, chtějí,
aby žáci úlohy řešili „jako na drátku“. Žáci si například zautomatizují malou násobilku, která
jim sice umožní rychle násobit víceciferná čísla, ale na druhé straně tyto spoje už nic
nevypovídají o kvalitě vyslovené znalosti. Například žák ví, že 30 x 20 = 600, ale nedovede
odpovědět na otázku: „Kolik bude stát 30 sešitů, když za jeden zaplatí 20 Kč?“ tedy to, že žák
odpovídá „jako když bičem mrská“, ještě neznamená, že jeho odpověď je založena
na odpovídající představě. (Rendl, 2013)
Vzhledem k faktu, že v této hladině nedochází k novému poznání, ale pouze k nácviku
poznaného, není do poznávacího procesu zařazena.

Možnosti uplatnění tohoto poznávacího mechanismu nyní použiji v praxi a to konkrétně při
vyučování tématu zlomek.
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3.2 Mechanismus poznávání tématu ZLOMEK
Je třeba si uvědomit, že odlišení jednotlivých etap poznávacího procesu závisí na úhlu
pohledu a navíc ne každý poznávací proces musí nutně obsahovat všech pět hladin. Proto
budu v této části věnovat pozornost především motivaci a izolovaným a generickým
modelům. Hladiny abstraktních znalostí a krystalizace zmíním jen okrajově, neboť do těchto
hladin mnozí žáci ještě „nedorostli“.



Motivace
Některé úlohy, jak žáky motivovat, jsou uvedeny v podkapitole 2.3 Aktivita
a tvořivost. Zde se je pokusím doplnit o další neméně zajímavé problémy a otázky.
Aby žáky probíraná látka zaujala, je vhodné volit úlohy vycházející z praxe.
Úlohy:
o

Spravedlivě rozděl jednu pizzu mezi 3 lidi tak, aby půl pizzy ještě zbylo.

o

Jak dlouho (čistého času) trvá jeden hokejový zápas? Na kolik částí je rozdělen
a kolik minut trvá každá jeho část?

o

Jaká je hodnota noty celé, půlové, čtvrťové, osminové?

o

Tatínek jel půl hodiny přes centrum, hodinu po dálnici, čtvrt hodiny stál v koloně
a pak mu ještě tři čtvrtě hodiny trvalo, než dorazil do cíle. Jak dlouho trvala
tatínkovi cesta autem?

o

Maminka koupila šunku, sýr a salám. Šunka vážila čtvrt kilogramu, sýr vážil
třikrát tolik co šunka a salám vážil polovinu toho, co sýr. Kolik kilogramů vážil sýr
a salám? Kolik vážil celý nákup?

24

3 Poznávací proces žáka



Teoretická část

Izolované modely
Poté, co si žáci na základě motivačních úloh uvědomí, že zlomky (zatím povětšinou
jen jejich slovní vyjádření) znají z běžného života, jsou jim předloženy ukázkové
zlomky (modely) společně s nemodely, překvapivými a zdánlivými modely. Opakovaně
zdůrazňuji, že tyto pojmy zavedl M. Hejný. Uvádím je proto, aby si na nich žáci ověřili
své představy o zlomcích - nejprve formou slovního vyjádření, později matematickou
symbolikou.

Modely:
= litru

= hodiny

=

čokolády

Překvapivé modely:
= obdélníku

= trojúhelníku

Zdánlivé modely:






Nemodely8:

8

Poznámka: kruh – lze vyjádřit zlomkem , ale účelem tohoto obrázku je ukázat, že se jedná o celek, tudíž
tento model představuje (celé) číslo 1
teploměr – ne všechna čísla napsaná nad sebou a oddělená čárkou (ryskou) jsou zlomky, v tomto
případě se jedná o údaje o teplotě
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První abstrakční zdvih (zobecnění)
Na úrovni zobecnění dochází k seskupování izolovaných modelů. Například si žák
vytvoří skupiny: „zlomky menší než jedna a zlomky větší než jedna“, „zlomky které lze
krátit a zlomky které nelze krátit“, aj.



Hladina generických modely
Klasickým modelem zlomku je koláč a jeho rozdělování na kusy. Žáci se na něm učí
dělit celek na stejné části („Rozkroj koláč na poloviny, čtvrtiny, osminy apod.“),
označovat si je a vidět v něm ekvivalentní zlomky vyjádřené více možnými zápisy
např.9

. Tento model však není vhodný využívat pro všechny zlomky (např.

pro jednu třetinu), proto si v kapitole 5.1 ukážeme i další generické modely zlomků a
uvedeme jejich přednosti a nedostatky.



Abstraktní znalosti a hladina krystalizace
Žák si již uvědomuje, že rozkrojí-li koláč na 6 stejných částí a právě jednu si vezme
(stejný tvar), nebo vezme-li si z čokolády o dvanácti dílcích právě 2 (stejný obsah), či
odebere-li z pytlíku s 24 kuličkami 4 (stejná kvantita), vždy se jedná o stejně velkou
část z jednoho celku. A tuto část je možné vyjádřit zlomkem, kde čitatel představuje
odebranou část a jmenovatel počet stejných částí, na které byl objekt rozdělen.
Nezáleží tedy na tom, zda se jedná o koláč, čokoládu nebo kuličky. Důležité je, že
se jedná o rozdělení na tvarově stejné části nebo obsahově stejné části či části, které
mají stejný počet prvků (stejnou kvantitu). Žák se tak již dokáže oprostit ze své
závislosti na světě věcí a vyjadřuje tento vztah pomocí matematické symboliky.

9

V tomto zápisu symbol „=“ vyjadřuje ekvivalenci, nikoliv rovnost.
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4 Příčiny a projevy neporozumění zlomkům
Jak jsem již v úvodu práce uvedla, zlomky patří mezi témata, která žákům způsobují velké
potíže. Mnoho didaktiků si proto kladlo otázku, v čem spočívají příčiny jejich neporozumění.
Zde se pokusím ukázat některé z nich:

4.1 Intuitivní vnímání
Jednu z překážek v neporozumění zlomkům můžeme hledat v instinktivních představách
žáka. Například nepřesné chápání dělení na stejné části. Děti často ztotožňují termín „stejné“
za „tvarově identické“ a nepřipouštějí „stejnost“ ve smyslu velikosti obsahu. U dětí se také
setkáváme s nesprávným užíváním pojmu „polovina“ (podobně v Tichá, Macháčková, 2006).
Označení „polovina“ mnoho dětí chápe jako synonymum ke slovu „část“, „kus“, „úlomek“.
Svědčí o tom výpovědi typu: „dej mi tu větší polovinu“, „rozkroj koláč na čtyři stejné
poloviny,“ apod.

4.2 Zlomek jako dvojice přirozených čísel
Hejný (2004, s. 346-347) na základě svých výzkumů a zkušeností došel k závěru, že „pro
mnoho žáků je zlomek jako objekt aritmetických operací pouze uspořádanou dvojicí čísel“.
Jak se pracuje se zlomky, žák uchová v paměti, ale už nedovede:
 odvodit pravidla další (například z pravidla pro součet zlomků vyvodit pravidlo pro rozdíl
zlomků);
 znovuobjevit pravidla, která zapomněl (například když se pravidlo pro úpravu složeného
zlomku delší dobu nepoužije, mnozí žáci si jej už nedokáží vybavit);
 použít jazyk zlomků při modelování reálných situací, rozhodnout, zda určitý údaj
představuje celek nebo část (např. určit celek, když tři pětiny z něj je 90 cm).
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Nejčastější problém, s kterým se učitelé matematiky u svých žáků setkávají, však není
rozdělení celku na části, ale to, že už neumí mezi sebou jednotlivé zlomky porovnat (viz
ilustrace).

Ilustrace (5. ročník, porovnávání zlomků):
Paní učitelka přiřazuje dětem kartičky s celými čísly a „jednoduchými10“ zlomky. Žáci se pak
mají seřadit podle velikosti od nejmenšího po největší.
Žáci se postaví následovně:

0

1

2

Společně své umístění kontrolují:
Dan nesouhlasí s postavením žákům se zlomkem 1/4 a 1/3.
Dan: „Čtyři je přece víc než tři!“
Paní učitelka pobídne žáka, který má kartičku se zlomkem 1/3, aby svoje místo v řadě
zdůvodnil.
Matěj: „Mám pizzu a rozříznu ji na 4 stejné dílky a jeden si vezmu. Matěj má stejnou pizzu
a tu rozřízne na tři stejné části a vezme si jeden kousek. Jeho kousek je větší než ten
můj. Takže proto.“
Zdá se, že Dan tomuto vysvětlení porozuměl.
Zlomek 1/3 vysvětluje žák pomocí krájení chleba, kdy na tabuli nakreslí tři kruhy představující
bochníky. Jeden kruh rozdělí na čtyři stejné části, druhý na tři a třetí na dvě stejné části. Vše
doplní komentářem: „Největší část představuje třetí chleba, pak druhý a nejmenší první.“
Pro vysvětlení 1/2 žákyně využije model knihy, kdy si představuje, že tři děti čtou stejnou
knihu. První dítě za den přečte třetinu, druhé polovinu knihy a třetí ji přečte celou.
A na otázku, kdo přečetl nejméně, si odpoví, že ten, který přečetl jednu třetinu.

10

Poznámka: jednoduchými zlomky mám na mysli zlomky 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4 apod. - tedy zlomky, které lze
alespoň přibližně znázornit pomocí různých modelů.

28

4 Příčiny neporozumění zlomků

Teoretická část

U zlomku 2/4 však vznikne mezi žáky spor: 4 děti zastávají názor, že se žák postavil správně,
12 dětí by ho posunulo před číslo jedna a 6 žáků se domnívá, že 2/4 jsou „stejné“ jako 1/2.
Paní učitelka vyvolá žáka, který si myslí, že by se 2/4 měly postavit mezi 1/2 a 1, a požádá ho,
aby třídě svoji myšlenku vysvětlil.
Vašek: „No, protože když něco rozdělím na 4 části a dvě si vezmu, tak mam určitě méně než
jeden celek. Ale nemůžu dvě čtvrtiny postavit za polovinu. (myšleno tak, že jsou
zlomky ekvivalentní), protože to jsou přece dvě úplně jiná čísla. A navíc dvojka je
větší než jedna a čtyři je více než dva.“
Hlásí se Andulka, přistupuje k tabuli a kreslí 4 jablíčka.
Anička: „Vašku, ukaž mi, kolik sním jablíček, když mám chuť na dvě čtvrtiny ze všech.“
Vašek jde tedy znovu k tabuli a zakroužkuje dvě.
Andulka vítězně: „Vidíš! A když bys snědl půlku ze všech jablíček?“
Vašek: „Tak to bych snědl taky dvě… No, ale stejně je divný, aby se dvě různý čísla rovnaly.“
(…)
Komentář:
Dan je stále velmi ovlivněn prací s přirozenými čísly – tato znalost v tomto případě funguje
jako překážka. Neuvědomuje si totiž, že porovnávání zlomků 1/4 a 1/3 nesouvisí
s porovnáváním čísel 3 a 4, která vnímá jako dominantní. Porovnávání zlomků jde proti
intuici porovnávání přirozených čísel a Dan i Vašek se budou muset naučit tyto představy
potlačit. Toho se docílí právě tím, že se zlomky budou snažit znázornit pomocí modelů.
V této ilustraci také stojí za pozornost prostředí, s kterými žáci pracují. Objevuje se zde práce
s diskrétními modely (stránky knihy, jablíčka) a spojitými modely (bochník, pizza).

4.3 Přístup učitele k vytváření představ o zlomcích
Problémy je však třeba hledat nejen na straně žáka, ale také na straně učitelů a v jejich
přístupu k vytváření představ pojmu zlomek. Někteří učitelé totiž kladou hlavní důraz
na zvládnutí operací se zlomky (jak je uvedeno v práci Macháčkové, 2012, s. 33) – spokojí
se s tím, že žáci znají algoritmy pro sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků. Tento
mechanický přístup bez jakékoliv názornosti (manipulace a demonstrace) zabraňuje
vytváření plnohodnotných představ, které jsou potřebné při řešení a tvoření úloh.
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Jak se na to dívají učitelé?
Rendl, Vondrová (2013) na základě rozhovorů s učiteli došli k zjištěním11, že se učitelé
 v práci se zlomky často zaměřují pouze na jeden model (nejčastěji model koláčový);
 téměř nezmiňují o znázorňování zlomků na číselné ose a pomocí diskrétních modelů;
 chybně domnívají, že využití názorných modelů pro operace se zlomky není příliš účinné.

Ilustrace (5. ročník, křížové pravidlo):
V hodině matematiky se snažím žákům přiblížit práci se zlomky, kdy sčítáme

1

1

2

4

. Vysvětluji

to pomocí kruhového modelu12. „Barča snědla čtvrtinu koláče a Čenda polovinu. Jakou část
koláče snědli dohromady?“

Pomocí obrázků se všichni společně dopracujeme k řešení.

Abych si ověřila, že všichni žáci řešení porozuměli, zadám podobný příklad na výpočet
zlomků

1

1

3

6

. Přihlásí se Anička13: „Paní učitelko, proč to musíme dělat pomocí koláčů a

čokolád? Vždyť stačí ten první čitatel přenásobit druhým jmenovatelem a druhý čitatel
prvním jmenovatelem, sečíst a dolu napsat součin jmenovatelů. A pokud to jde, vydělit. Já to
pomocí těch koláčů a čokolád nechápu. Můžu to do testu psát tak, jak to umím?“ (…)
Komentář:
Anička zná zpaměti algoritmus pro sčítání zlomků, ale nezná důvody, proč tomu tak je a jak
toto pravidlo funguje, neumí jej osvětlit modelem. Její znalost je tedy pouze formální. Dívka
si zatím neuvědomuje, že její způsob naučení se pravidla, založený na memorování, vede
k neplnohodnotné formální znalosti. Pravděpodobně bylo Aničce pravidlo pro sčítání zlomků
ukázáno příliš brzy, v době, kdy ještě neměla plnohodnotné představy o zlomcích.

Závěr
Hlavní zdroje problémů spočívají tedy v nedostatečné zásobě a jednotvárnosti modelů
reprezentací zlomků, neschopnosti identifikovat celek, intuitivním vnímání, a v neposlední
řadě ve formálních představách a mechanickém memorování naučených pravidel.
Ve své práci se snažím těmto nedostatkům vyvarovat a ukazuji, co se mi osvědčuje.
11
12
13

Na základě svého průzkumu jsem v některých bodech získala dojem opačný (viz kapitola 6.2).
Poznámka: Při práci se zlomky využívám různých modelů, pro tento příklad jsem využila model kruhový.
Poznámka: Anička dochází na soukromé doučování matematiky, jelikož ji za pár týdnů čekají přijímací
zkoušky na víceleté gymnázium. A právě na jedné takové výukové hodině byla seznámena s algoritmem pro
sčítání zlomků - pravděpodobně bez modelového zdůvodnění.
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5 Interpretace zlomků
Interpretací zlomků se zabývalo několik významných didaktiků. Přestože ke zlomku
přistupovali pod různými úhly pohledu, spojilo je jednotné označení – subkonstrukt.
Charakteristiky jednotlivých subkonstruktů vycházejí z Kierenovy práce (1976), ve které
uvádí, že pojem zlomek v sobě zahrnuje sedm subkonstruktů14. Tyto subkonstrukty později
omezil na čtyři: poměr (ratio), operátor (operator), podíl (quotient) a míra (measure). Kieren
přišel s myšlenkou, že pro porozumění pojmu zlomek je třeba pochopit všechny tyto čtyři
subkonstrukty a jejich vzájemné vztahy. Stěžejní roli jim nadřazuje vztah část-celek (partwhole), který nechápe jako samostatný subkonstrukt, ale ukazuje, že tento vztah prostupuje
všemi uvedenými subkonstrukty a je základem pro jejich porozumění.
Na Kierenův názor navázalo mnoho didaktiků. Behr, Lesh, Post, a Silver (1983) navrhli
schéma, které propojuje různé interpretace zlomků se základními operacemi se zlomky a
s řešením úloh:

Obr. 4 Schéma interpretace zlomků

Vztah část-celek chápou jako samostatný subkonstrukt, který propojují s procesem
rozdělování. Tyto dvě části pak pokládají za základ k porozumění dalším subkonstruktům.
Subkonstrukt poměr považují za nejpřirozenější cestu k porozumění ekvivalentních zlomků.
V subkonstruktech operátor a míra15 spatřují základ k pochopení početních operací
se zlomky. Porozumění všem těmto pěti subkonstruktům autoři považují za nezbytný
předpoklad pro řešení úloh se zlomky. (Macháčková, 2012, s. 33-34)
V následující části, jejíž předlohou se stalo dílo S. J. Lamon (2006), se budu jednotlivým
interpretacím zlomků věnovat podrobněji.
14

Rational Numbers as Fraction, Rational Numbers as Equivalence Classes of Fractions, Rational Numbers as
Operators or Mapping, Rational Numbers as Elements of a Quotient Field, Rational Numbers as Measures,
Rational Numbers as Decimal Fractions (Kieren, 1976)
15
Subkonstrukt míra v souvislosti se zlomky více odpovídá označení kvantita (viz kapitola 5.4).
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5.1 Zlomek jako vztah část-celek
Tichá (2004, s. 21) zdůrazňuje, že při vyučování matematice hrají zásadní roli reprezentace
enaktivní (činnostní), ikonické (vizuální) a symbolické (založené na konvenčním vyjádření).
Ve školní praxi jsou však činnostní a ikonické modely často podceňovány. Tato kapitola by
proto měla sloužit jako námět, jak tyto dvě reprezentace využít při vyučování tématu zlomky.

5.1.1 Činnostní reprezentace zlomků
Ve škole se žáci nejprve seznamují převážně se zlomky pravými a to prostřednictvím
manipulativních činností. Právě manipulace je při utváření představ o zlomcích velmi
důležitá, neboť při ní má žák dostatek času a prostoru pro porozumění, co zlomek vyjadřuje.
V tomto případě se ale ještě nejedná o zlomky jako čísla ani o rozšíření oboru přirozených
čísel, ale jen o způsob vyjádření jistých početních operací s přirozenými čísly (podobně
Hruša, Vyšín, 1964).
Jako motivační úlohy se osvědčily různé přímé aktivity, jakými jsou překládání papíru,
rozstřihování provázku, lámání zápalek, krájení dortu, vybarvování obrazců, apod. Žák si
pomocí těchto aktivit a vhodně volených otázek utváří a upevňuje představy o zlomcích (viz
Příloha 1).

5.1.2 Ikonická reprezentace zlomků
Je důležité věnovat dostatečnou pozornost různým modelům a reprezentacím, protože
každý má svá specifika – pozitiva i negativa. Je proto třeba zvažovat, který model a kterou
reprezentaci zlomků použít. A zároveň by měl být brán ohled na skutečnost, že model, který
vyhovuje jednomu žákovi, nemusí vyhovovat druhému.
V našich učebnicích se setkáváme se dvěma druhy reprezentace zlomku - jedná se o tzv.
kontinuální16 (spojité) a diskrétní 17modely. Na těchto modelech učitelé ukazují svým žákům
operace se zlomky.

16
17

mohli bychom mluvit též o geometrických modelech
mohli bychom mluvit též o aritmetických modelech
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Pro správné uchopení pojmu zlomek považuji za velmi důležitou práci s oběma
reprezentacemi. Při opakovaném modelování žáci dobře pochopí souvislosti mezi těmito
modely a odhalí jejich přednosti a nedostatky. Níže uvedené modely patří mezi základní,
které se u nás běžně ve výuce používají.
Mezi kontinuální modely se řadí:


koláčový model, pizza model, ciferník (kruh)

-

tento model je vhodný zejména pro práci se zlomky se jmenovatelem, který je
mocninou 2



model dělení čokolády (obdélník na čtverečkovaném papíře)

-

na tomto modelu se snadno znázorňuje násobení zlomků vycházející z obsahu
obdélníka



model rozdělení tyče (číselná osa, úsečka)

-

výhodou tohoto modelu je to, že je možné ho velice jednoduše a rychle nakreslit

-

na tomto modelu můžeme vyjádřit zlomky s různými jmenovateli a sčítání zlomků

Mezi diskrétní modely se řadí:


kuličkový model (body)

-

výhodou tohoto modelu je snadná manipulace (kuličky, body, aj. lze přehledně
přemisťovat a uspořádat)
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S. J. Lamon (2006, s. 69) diskrétní a kontinuální modely dále dělí (jedna spojitá položka x více
než jedna spojitá položka) a jako speciální případ uvádí strukturované prostředí.

Jedna spojitá
položka

Více než jedna
spojitá položka
např. pizzy

např. koláč

Jeden nebo více
spojitých
Neuspořádané
Uspořádané
Složené jednotky
předrozdělených diskrétní objekty diskrétní objekty
objektů
např. tabulka
čokolády

např. bonbony

např. krabice
vajec

např. balíček
žvýkaček

Lze však najít i jiné modely, např. délka tónu:
nota celá
nota půlová

nota čtvrtinová
nota osminová
nota šestnáctinová

V německých učebnicích matematiky se zase můžeme setkat s dvojím chápáním zlomků:
zlomek jako část jednoho celku a zlomek jako část více celků.
Zlomek jako část jednoho celku

34

Zlomek jako část více celků

5 Interpretace zlomků

Teoretická část

Interpretace zlomku jako část celku však s sebou přináší jistá úskalí. Jedna polovina, dvě
třetiny, jedna čtvrtina, aj. jsou skutečně částí celku, ale obecně nelze tuto vlastnost použít
na zlomky větší než jedna. Geary (2008) proto doporučuje se vyvarovat přílišnému důrazu
na reprezentaci zlomků jako částí celku pomocí koláčového modelu a modelu čokolády.
Lamon (2006) navíc uvádí, že intuitivní porozumění zlomku jako části celku je zavádějící
zejména při násobení a dělení zlomků – žákům chybí konkrétní představa.

5.1.3 Ekvivalence a porovnávání zlomků (model)
Příklad: Zaměřme se na následující (shodné) obdélníky:

Řešení: U prvního obdélníku jsou vybarveny tři pětiny (obdélník je rozdělený na 5 stejných
částí a právě 3 jsou vybarveny); u druhého obdélníku je vybarveno šest desetin
(každý sloupeček byl rozdělen na polovinu, tedy celkový počet částí se zdvojnásobil);
u třetího obdélníku je vybarveno dvanáct dvacetin (každý sloupeček byl rozdělen
na čtyři shodné části, tedy počet částí se zčtyřnásobil).
Na všech obdélnících je vybarvena stejná část. Bez ohledu na to, jak velký díl
vybereme (zelený, žlutý, červený), vždy dostaneme stejnou část celku.
Tedy, že

3
5

6

12

je ekvivalentní se zlomky 10 i 20.

Z poznatků o ekvivalentních zlomcích lze řešit následující příklad:
Příklad: Co je více: nebo dortu?
Řešení: Víme, že zlomek 3/4 je ekvivalentní se zlomkem 6/8 (každý kousek jsme rozdělili
na půl). Nyní můžeme říci, že šest kousků je více než 5, a tedy 5/8 < 3/4.
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5.1.4 Sčítání zlomků (model)
Příklad: Ukažme, čemu se bude rovnat součet zlomků

pomocí kruhového modelu

(pizza).
Řešení: Pizzu rozdělíme na polovinu a na čtvrtiny tak, že jeden řez dělení bude společný ().
Ze čtyř kusů, na které se pizza rozkrojila, vybereme nejmenší z nich (v tomto případě
jím je zároveň i ten největší) a na tento kousek (hnědé šrafování) rozkrájíme celou
pizzu. Do jedné poloviny se vejdou 2 kousky do jedné čtvrtiny právě 1 kousek.
Tedy po sečtení dostaneme:


= 2 kousky + 1 kousek = 3 kousky = pizzy.



5.1.5 Odčítání zlomků (model)
Příklad: Ukažme, čemu se bude rovnat rozdíl zlomků

pomocí obdélníkového modelu

(chodba).
Řešení: Do chodby ve tvaru obdélníku lze položit 6 velkých čtvercových koberečků.
Tedy 1 kobereček =

chodby,

chodby tvoří 3 (zelené) kobereček a

chodby

pokryjí 2 (modré) koberečky.
Po odečtení dostaneme:

= 3 koberečky - 2 koberečky = 1 kobereček = chodby.

Poznámka. Násobení a dělení zlomků zatím ponecháme stranou a ukážeme si je pomocí jiné
interpretace (viz kapitola 5.3.1).
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5.2 Zlomek jako podíl (naznačené dělení)
Ilustrace (5. ročník, spravedlivé dělení – vlastní experiment)
Úloha 1: Rozděl spravedlivě 15 kuliček mezi 3 chlapce. Kolik kuliček dostane každý chlapec?
Řešení žáků 5. ročníku:
    
    

    

    

    

5

5

15 : 3 = 5

    

5

Úloha 2: Rozděl spravedlivě a) 5 jablek mezi 2 děti;
b) 2 jablka mezi 4 děti;
c) 1 jablko mezi 5 děti.
Řešení 5. ročníku:
a) Verča: „Každý dostane dvě celý jabka a jedno jim zbyde. O to se rozdělí tak, že každý bude
mít půlku. Tedy každý dostane dvě a půl jablka.“
b) Dan: „Vypočítám to tak, že dvě dělím čtyřma a to je jako 0,5 plus 0,5 plus 0,5 plus 0,5.“
c) Petra: „Já si za jedničku napsala desetinnou čárku a za ní několik nul, protože to je pořád
stejné číslo. Tohle číslo jsem pak dělila s ocáskem. Takhle..


(na tabuli píše 1 , 0000 : 5 = ) … a ptám se: kolikrát se vejde pětka do jedničky? Ani
jednou, tak napíšu nulu a za ní napíšu čárku, a počítám klasicky dál… Takže každý
dostane 0,2 jablka“ (…)

Ilustrace (dospělý člověk, 50 let – vlastní experiment):
Experimentátor: „Co si představíš, když se řekne padesát pětin, pět polovin a sedm třetin?“
Dospělý: „Deset… dva a půl… a sedm děleno třemi to je dva a …“ (bere si do ruky kalkulačku a
zadá 7 ÷ 3) „třicet tři periodických.“ (…)

Komentář:
Na těchto dvou ilustracích je vidět, že zlomek může být vnímán i jako podíl.
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5.2.1 „Spravedlivé“ rozdělování
Ilustrace (5. ročník, ekvivalence zlomků – vlastní experiment):
Úloha: Spravedlivě rozděl 3 pizzy mezi 4 kamarády. Jak velkou část pizzy každý dostane?
Řešení: Petra:

„Z každé pizzy dostanou právě jednu čtvrtinu, tedy ¼ + ¼ + ¼.“

Adrian:

„Dostanou polovinu a čtvrtku, tedy ½ + ¼.“

Nazar:

„Každý dostane tři čtvrtě pizzy, tedy ¾.“

Komentář:
Tyto obrázky jsou pro děti velmi názorné a na jejich základě snadno odhalí, že ve všech
případech se jedná o různé vyjádření téhož. Tedy dojdou k objevu, že ¼ ¼ ¼ = ½ ¼ = ¾ .
Při tomto modelování dochází k rozdělování celku na stejné části – ty nám znázorňují
kmenové zlomky (¼, ½).
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5.3 Zlomek jako operátor
Zlomek lze chápat i jako číselný operátor, tedy jako návod (instrukce, funkční předpis)
k vykonání určité činnosti, při které je přirozené číslo (počet prvků celku) přeměněno na číslo
jiné (počet prvků části). (Divíšek, 1989; Lamon, 2006)

Příklad: Ukažme, kolik je z 6.
Řešení:

6 vynásob 2 a vyděl 3

nebo






    



Problém

6 vyděl 3 a vynásob 2




    


z 6 = 4 tedy můžeme schematicky znázornit jako:

operand

operátor

6

výsledek
4

Celek

zlomek

část

Ilustrace (5. ročník, kouzelný klobouk – vlastní experiment):
Žákům jsem zadala úlohu: „Mám klobouk kouzelníka Pokustona. Když do něj hodím číslo 4,
vrátí se mi číslo 6. Když do něj hodím číslo 8, vypadne mi číslo 12, a když číslo 16 dostanu číslo
24. Co se s čísly v klobouku stalo?“
Některá žákovská řešení: Žák A: „Číslo se nejdřív vynásobilo třemi a pak vydělilo 2.“
Žák B: „Nejprve se číslo vydělilo dvěma a pak vynásobilo třemi.“
Žák C: „Něco děleno čtyřmi krát šest.“
Na řešení žáka C jsem reagovala: „A když do klobouku hodím číslo 2, vypadne mi číslo 3.“ (…)
Komentář:
Při řešení této úlohy žáci snadno odhalí, že nezáleží na pořadí násobení a dělení. A navíc, že
pro některé případy je výhodnější číslo nejprve vynásobit a až následně vydělit. Na základě
svých (správných) výpovědí také objeví ekvivalentní zlomky.
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5.3.1 Násobení zlomků
Ještě než se začnou žáci učit násobit zlomky, je vhodné připomenout, jak se počítá součin.
Například pod součinem 5

4 si představujeme pět skupin po čtyřech (Obr. 5), neboli

opakované sčítání: 4

4

4

4

4. Tento jazyk napomáhá k hlubšímu porozumění

multiplikativní operace.

Obr. 5 Součin 5 · 4

Příklad (přirozené číslo vynásobené zlomkem): Ukažme, čemu se bude rovnat součin
Řešení: Do jedné zavařovací sklenice se vejde

kilogramu okurek. Pokud chceme zjistit,

kolik kilogramů okurek se vejde do pěti takových sklenic, stačí vypočítat:
.

¾

¾

¾

¾

¾

Příklad: (zlomek vynásobený zlomkem): Ukažme, čemu se bude rovnat součin
Řešení: Uvažujme model čokolády (viz obrázek):

Odlomíme jeden sloupeček a zůstanou nám tři sloupečky:
To jsou tři čtvrtiny.
Ze zbytku odlomíme jeden řádek a zůstanou nám dva řádky:
To jsou dvě třetiny ze tří čtvrtin čokolády.
Máme tedy 2 x 3 = 6 dílků ze 3 x 4 = 12 dílků celé čokolády a to je
Tedy celkem
A

je stejné jako

se rovnají

.

. Proto je

.
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5.3.2 Dělení zlomků
Dělení zlomků může být vyloženo jako složení dvou operátorů.
Příklad: (celé číslo dělené zlomkem): Ukažme, čemu se bude rovnat podíl

.

Řešení: Dělit dva jednou polovinou je jako rozlévat 2 litry limonády do čtvrtlitrových sklenic.

Dvěma litry naplníme osm skleniček. Tedy celkem dostaneme

Příklad: (zlomek dělený zlomkem): Ukažme, čemu se bude rovnat podíl
Řešení: Tedy řešíme úlohu: Kolikrát se 2/3 vejde do 3/4?
Uvažujme obdélníkový model, na kterém znázorníme 3/4:

Nyní obdélník rozřízneme svisle na tři části:
3/4 představují 9 dílků

A vybarvíme 2/3 z celku:
2/3 představují 8 dílků

2/3 se vejdou do 3/4 stejněkrát jako 8 dílků do 9.
3

2

1

Tedy celkem: 4 : 3 = 3 3 : 2 4 = 9 : 8 = 1 8
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5.4 Zlomek jako kvantitativní údaj u veličin18
Se zlomky se žáci seznamují ještě před vstupem do školy a to ve slovním vyjádření typu:
uběhl dva a půl kilometru, hodiny odbily tři čtvrtě na pět, vypil půl litru mléka, šunka vážila
čtvrt kilogramu, apod. Předškolák už tedy ví, co je půlka, třetina a čtvrtina a má o nich
konkrétní představu. V těchto případech však ještě nelze mluvit o zlomku v pravém slova
smyslu. Tyto „druhy“ zlomku jsou pro nás prostředkem pro měření množství. Tedy například:
jestliže něco měří 1/10 m, mohu tuto velikost vyjádřit pomocí celého čísla jako 1 dm; jestliže
něco měří 1/10 dm, mohu tuto velikost vyjádřit pomocí celého čísla jako 1 cm, atd.
Modelem zlomku tedy mohou být měřidla jako je metr (pravítko), ciferník, odměrný válec,
váha apod. Nejčastěji se však užívá číselná osa (někdy i osy dvě).

Ukažme si náměty na práci s číselnou osou:
Příklad: Umístěme na číselnou osu zlomek ¾.
0
Řešení:

1

Žáci k této úloze přistupují stejně jako by řešili úlohu: „Vybarvi tři čtvrtiny pizzy.“
Tedy žáci rozdělí interval (0; 1) na čtyři shodné podintervaly: (0; 1/4), ( 1/4 ; 2/4 ),
(2/4; 3/4) (3/4; 1) a vyznačí konec třetího intervalu.

5.4.1 Ekvivalence zlomků
Každý bod číselné osy může představovat nekonečné množství sobě ekvivalentních zlomků.
Například: Zlomkem
se zlomky

můžeme rozumět bod na číselné ose mezi čísly 0 a 1 ekvivalentní
,

, aj.

Úloha: Jaké číslo se skrývá pod písmenem X?
0
18

X

V cizojazyčné literatuře se v souvislosti se zlomky uvádí „Measures“. Podle Slovníku školské matematiky
(Sedláček, 1981) je míra zobecněni pojmů délky, obsahu, objemu – i počtu.
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Mezi 0 a 2/3 leží deset bodů. Tedy 1/3 leží na pátém bodě a celek (3/3) je interval
obsahující 15 bodů. Jestliže nejmenší dílek (vzdálenost mezi dvěma sousedními
body) číselné osy představuje 1/15, potom je pod písmenem X ukryt zlomek 6/15.
Interval (0; 15) je také možné rozdělit na 5 podintervalů o délce 3, tudíž X = 2/5.

Příklad: Na číselné ose znázorněte tři zlomky ležící mezi ¼ a ½ .
Řešení:

Pokud interval (0; 1) rozdělíme na 4 stejné podintervaly, bude 1/2 na druhém
bodě a 1/4 na bodě prvním. Pokud provedeme zjemnění intervalu a podintervaly
rozpůlíme, dostaneme 8 nových podintervalů. 1/2 tak bude představovat 4. bod a
1/4 bod druhý. Tedy našli jsme jeden zlomek 3/8 (3. bod) který bude ležet mezi
zlomky 1/4 a 1/2. Opět provedeme zjemnění a dostáváme 16 podintervalů, kde
1/2 připadá na 8. bod a 1/4 na 4. bod. Tedy body 5, 6, 7 jsou hledané zlomky.
Jedná se o zlomky 5/16, 6/16 = 3/8, 7/16.

5.4.2 Sčítání zlomků
Příklad: Ukažme, čemu se bude rovnat součet zlomků

.

Řešení: Připravíme si dvě číselné osy, na které ve stejné vzdálenosti naneseme čísla 0 a 1.
Na první ose vyznačíme ½ (zelená část) a na druhé 1/3 (modrá část). Nejmenší dílek,
který tyto rozdělené části vytvoří (čárkované čáry - hnědá část), naneseme po celé
ose. Zjistíme, že se tento dílek vejde do intervalu (0; 1) šestkrát. A že
= 3 dílky. Po sečtení dostaneme:
0

0

= 3 dílky 2 dílky = 5 dílků = .

1/2

1/3

1

2/3
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5.4.3 Odčítání zlomků
Příklad: Ukažme, čemu se bude rovnat rozdíl zlomků

.

Řešení: Připravíme si dvě číselné osy, na které ve stejné vzdálenosti naneseme čísla 0 a 1.
Na první ose vyznačíme ½ (zelená část) a na druhé 1/3 (modrá část). Nejmenší dílek,
který tyto rozdělené části vytvoří (čárkované čáry - hnědá část), naneseme po celé
ose. Zjistíme, že se tento dílek vejde do intervalu (0; 1) šestkrát. A že
= 3 dílky. Po odečtení dostaneme:

0

0

= 3 dílky - 2 dílky = 1 dílek = .

1/2

1/3

1

2/3

44

1

= 2 dílky,

5. Interpretce zlomků

5.5 Zlomek jako poměr
Interpretace zlomku jako poměru se od předchozích interpretací značně liší. V předchozí
kapitole jsme uvažovali část a celek, nyní budeme uvažovat dvě části, které tvoří celek.
Ilustrace (5. ročník, zlomek jako poměr - vlastní experiment):
Jaký nápoj bude chutnat více „malinově“? Pokud smícháš
A 2 skleničky malinové šťávy a 3 skleničky vody? B 3 skleničky malinové šťávy a 4 skleniček vody?

Vybraná žákovská řešení:
Adam: „Béčko, protože je tam víc skleniček šťávy.“
Sára: „Bude to chutnat úplně stejně, protože vždycky zbyde jedna sklenička vody.“
M–V

V

M–V

M–V

M–V

M–V

V

Petra: „Správně je za B. Protože 2/5 < 3/7.“

Příklad: Co znamená, že ve třídě jsou dívky a hoši v poměru tři ku čtyřem?
Co můžeme o této třídě říci?
Řešení: O třídě nemůžeme říct téměř nic. Poměr nám pouze říká, že na každé tři dívky
připadají 4 chlapci. Tedy, že v celé třídě musí být počet žáků násobkem čísla 7. Nelze
ale říct, zda bude ve třídě právě 7, 14, 21 nebo více žáků. Víme tedy, že dívky tvoří
3/7 a hoši 4/7 všech žáků ve třídě.

Rozdíl mezi poměrem a dalšími interpretacemi zlomku si rozebereme na následujícím
příkladu:
Příklad: Marie hraje basketbal. Včera se ze sedmi střel trefila na koš 3x a dnes dala 2 koše a
5x se netrefila. Jaké je její celkové skóre za oba dva dny?
Řešení: Tedy řešíme úlohu: 3 : 4

2 : 7 a to víme, že je 5 : 11, neboli že dala 5 košů a 11x

se netrefila. Nemůžeme však říct, že 3/4 2/7 = 5/11 ani že 3/7 2/9 = 5/11.
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Příklad: Co nám vyjadřují následující obrázky?

A)
B)
Řešení: A) a B) poměr dva ku třem

C)

nebo zlomek dvě pětiny
C) poměr šest ku devíti (dva ku třem)
nebo zlomek šest patnáctin (dvě třetiny)

5.5.1 Ekvivalence a porovnání zlomků
Příklad: Porovnej kdy je větší šance výhry. Pokud si vsadím na los s pravděpodobností výhry
3 : 4 nebo 5 : 8.
Řešení: i. způsob

V poměru 3 : 4 převládají výhry, tedy 3 : 4 > 5 : 8.
ii. způsob

V poměru 5 : 8 převládají prohry, tedy 3 : 4 > 5 : 8.

Závěr
Celá pátá kapitola byla věnována různým interpretacím zlomku. Ukázali jsme si výhody a
nevýhody jejich užití. Nyní by bylo vhodné si položit otázku, zda by měl učitel seznámit žáky
se všemi těmito interpretacemi nebo se zaměřit pouze na jednu a té se věnovat. Didaktici
v této problematice nemají jasno, a proto ji i já ponechám čtenáři k zamyšlení. V českých
učebnicích se však nejčastěji setkáme s interpretací zlomku jako vztahu část -celek.
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6.1 Vymezení cíle
Cílem výzkumného šetření bylo:
o zjistit, jak jsou žáci schopni samostatně a kreativně řešit úlohy se zlomky,
o ověřit, zda se žáci dopouštějí chyb, které byly popsány v předchozí části práce, tj. zda
neporozumění zlomkům vyplývá z jejich intuitivních představ, zda zlomky vnímají jako
dvě nesouvisející čísla a proto jim činí potíže se zlomky dále operovat, a zda jsou
jejich poznatky o zlomcích pouze formálního charakteru.

6.2 Předvýzkum
Pro realizaci předvýzkumu jsem uplatnila přístupy navrhované pro interview19. Interview
bylo vedeno s 9 učiteli (4 učitelé z I. stupně ZŠ, 4 učitelé z II. stupně ZŠ a 1 učitel z víceletého
gymnázia). Předem byla stanovena témata, kterých se měl rozhovor dotknout: kritické
oblasti školské matematiky, příčiny žákovských obtíží při vyučování zlomků, modely zlomků a
jejich užití při výuce. Z těchto rozhovorů vyplývají níže uvedené skutečnosti.
i. Učitelé I. stupně zlomky za kritickou oblast nepovažují. Za nejobtížnější považují řešení
slovních úloh. Dva učitelé uvedli, že zlomky v letech 2005-2013 nevyučovali a to proto, že
v této době bylo učivo o zlomcích vyřazeno z RVP ZV. Další dva učitelé zlomky sice i v této
době vyučovali, ale zaměřili se pouze na jejich porozumění pomocí modelů (určení
vybarvené části obrazce).
Svědčí to o tom, že si učitelé neuvědomují důležitost propedeutiky zlomku jako vztahu
část-celek.
ii. Dotazovaní

učitelé

druhého

stupně

se jednoznačně

shodují,

že

jako

jedna

z nejobtížnějších oblastí školské matematiky jsou lomené výrazy a jejich úpravy. Uvádějí,
že práce se zlomky v době kdy jsou probírány, obtížná není, problémy nastávají až

19

Interview slouží k navázání osobního kontaktu, který umožňuje hlubší proniknutí do motivů respondenta.
(Gavora, P., 2010, s. 136)
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ve chvíli, kdy se stanou součástí složitějších matematických struktur, mezi které patří
právě lomené výrazy.
Příčinu lze hledat v nedostatečném porozumění složitějším početním operacím se zlomky.
iii. Nyní uvedu ukázky názorů učitelů na nejčastější problémy žáků při vyučování zlomků:
 početní operace se zlomky
„Žáci mi často špatně určí společného jmenovatele.“
„Žáci nerozumí podstatě konkrétní operace a bezmyšlenkovitě použijí algoritmus,
který je napadne. Například při násobení zlomků používají křížové pravidlo. Také
se setkávám s tím, že žáci mají problém rozhodnout, zda zadaný údaj představuje
celek nebo část… Vše je důsledek upřednostňování nácviku před porozuměním.“
 představa a zápis zlomku
„Žáci nerozumí zápisu zlomku. Například, když mají za úkol rozhodnout, jak
velká část útvaru na obrázku je vybarvena, vidí na něm poměr částí jedna
ku čtyřem, a proto píši zlomek ¼.“
„Žáci zaměňují čitatele a jmenovatele.“
Na rozdíl od výzkumu N. Vondrové a J. Žalské (2013) ani jeden vyučující neuvedl jako
problematické krácení a rozšiřování zlomků a převod mezi zlomkem a smíšeným číslem.
iv. Učitelé za možné příčiny neporozumění zlomkům označují
 nezájem žáka se něco nového naučit („Některé žáky nelze motivovat.“);
 nedostatečnou domácí přípravu („Celou problematiku zlomků jsem naučila i dívčinu,
která patřila na zvláštní školu a to proto, že se doma učila.“);
 absenci využití zlomků v běžném životě („Žák se v běžné praxi setkává s čísly celými a
desetinnými. Zlomky zná pouze ve slovní podobě a to ještě jen některé – čtvrt, půl, tři
čtvrtě,“ „Mám zkušenost, že se žáci snaží zlomkům vyhýbat. Racionální číslo se snaží
vyjádřit pomocí čísla desetinného.“),
 nedostatek prostoru na dokonalé procvičení („Je potřeba, aby se z počítání se zlomky
stal nácvik a ne jenom znalost.“ Učitel zde hovoří o automatizaci, neboli procesu, kde
již nedochází k novému poznání, ale pouze k nácviku poznaného - matematické
řemeslo. Domnívám se proto, že pokud žák porozumí početním operacím se zlomky,
není třeba věnovat procvičení příliš času.).
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v. Mezi ikonické modely, které učitelé nejčastěji zmiňovali, patřil očekávaný koláčový (pizza)
model a model čokoláda. Tyto výpovědi však neznamenají, že učitelé jiné modely
nevyužívají, pouze vypovídají o jistých preferencích učitelů. Během rozhovoru totiž
vyplynulo, že učitelé běžně používají i tyčový model (číselná osa, rozřezávání dřevěné
desky) a diskrétní modely (kuličky v pytlíku, žáci ve třídě, listy knihy, jablíčka v košíku, aj.).
vi. Na výše vyjmenovaných modelech následně znázorňují smíšená čísla i základní operace20
se zlomky, porovnávání zlomků, ekvivalenci zlomků.
vii.Manipulativní činnosti jsem nejvíce zaznamenala u učitelů na prvním stupni. Jednalo se
o široké spektrum modelování zlomků – překládání, rozstřihování a opětovné skládání
papíru, využití zlomkové zdi a zlomkovnic, v jednom případě bylo zmíněno i egyptské
dělení (spravedlivé rozdělování).
viii. Překvapilo mě, že dotazovaní učitelé nezaujímají stejné stanovisko ohledně toho, zda je
efektivnější sdělit pravidla pro počítání se zlomky či tyto algoritmy vysvětlit na předchozí
práci s modely. 4 učitelé považují za důležitější sdělit pravidla pro práci se zlomky, 5
učitelů naopak upřednostňuje formulaci pravidel samotnými žáky na základě
modelování reálných i matematických úloh. Důvodem, proč učitelé uvedli za efektivnější
sdělení pravidel a jejich mechanické naučení se, byl nedostatek časové dotace („Není čas
se zlomků tolik věnovat. Učební osnovy jsou přeplněné a hodiny často odpadají z důvodu
školních a jiných akcí.“).

Jsem si pochopitelně vědoma, že vzorek devíti dotazovaných učitelů nelze považovat
za reprezentativní a jejich výpovědi za plně objektivní. Přesto některé odpovědi mají
dostatečnou vypovídající hodnotu a v mnohém se shodují s výzkumem N. Vondrové a
J. Žalské (2013).

20

na prvním stupni se jedná pouze o sčítání, odčítání a porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem.
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6.2.1 Očekávané výpovědi žáků
Při formulaci očekávaných výpovědí žáků vycházím z rozhovoru s učiteli, z vlastní učitelské
praxe a z nastudované literatury.


Žáci neumí správně identifikovat co je část a co je celek.



Žáci nedovedou správně charakterizovat termín „polovina“.



Žáci dosud nemají vybudované představy o ekvivalentních zlomcích.



Žáci jsou negativně ovlivněni počítáním s přirozenými čísly.



Žáci se domnívají, že pokud se mají dvě a více částí z celku označit stejným zlomkem,
potom tyto části musí být shodné velikostí i tvarem.



Žákům budou největší potíže činit slovní úlohy.



Úloha s tématikou „vaření“ bude bližší dívkám, tudíž u nich očekávám větší
úspěšnost.



Úloha se sportovní tématikou bude bližší chlapcům, proto předpokládám větší
úspěšnost v řešení u chlapců.

6.2.2 Sběr dat
K ověření, zda se očekávání projeví, jsem se rozhodla provést šetření ve dvou paralelních
pátých třídách (varianta akčního výzkumu). Jedná se o třídy, ve kterých vyučuji matematiku,
tudíž jsem s jednotlivými žáky mohla následně vést diskuzi, během které mi svá řešení
osvětlili. Jako výzkumnou metodu jsem zvolila didaktický test (viz Příloha 2), který jsem
v těchto třídách zadala formou „Matematické miniolympiády“. Zvolila jsem tento způsob
proto, aby žáci nebyli stresování pocitem běžného zkoušení a aby byli motivováni k lepším
výsledkům. Účast byla dobrovolná. Z obou tříd se o vypracování testu pokusilo celkem 10
žáků.
Žákům byly předány pokyny: „Na vypracování máte 40 minut. Úlohy řešte samostatně.
Nejsou povoleny kalkulačky jen psací a rýsovací potřeby. Veškeré pomocné výpočty, řešení i
výsledky pište přímo do zadání.“
Abych si ověřila, zda výzkumný nástroj funguje a zda není potřeba korekce, položila jsem si
následující otázky:
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a) Rozuměli všichni žáci pokynům, které jsem jim dala?
b) Rozuměli všichni žáci všem úlohám?
c)

Byli všichni žáci ochotni se výzkumu zúčastnit?

d) Byl časový limit dostatečný?
e) Dají se údaje správně vyhodnotit?

Závěry předvýzkumu:
Z reakcí žáků bylo patrné, že se většina očekávání potvrdila. Ukázalo se však, že na žákovská
řešení nemá vliv, zda se jedná o dívku či chlapce, a proto jsem od těchto předpokladů
opustila a v dalším šetření jsem je brala jako bezpředmětné. Předpokládaná řešení žáků byly
pro každou úlohu dále upraveny a v kapitole 6.3.3 jsou blíže rozpracovány.
Pokyny pro vypracování i zadání úloh se jevily jako srozumitelné, pouze v jednom případě
bylo třeba úloh blíže vysvětlit. Časový limit byl dostatečný, všichni žáci byli hotovi ještě před
jeho uplynutím. K některým žákovským řešením byl třeba doplňujícího slovní komentář.
U úlohy 6 a 7 byla navýšena obtížnost.

6.3 Výzkumné šetření
6.3.1 Výzkumný vzorek
Výzkum byl realizován na vzorku žáků 6. a 7. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníku osmiletých gymnázií.
Osloveny byly tři základní školy a dvě víceletá gymnázia. Celkem se do šetření zapojilo 295
žáků. Výzkum probíhal na začátku druhého pololetí školního roku 2013/2014 a měl ověřit vliv
problémové výuky na rozvoj tvořivosti a odhalit příčiny žákova neúspěchu při řešení úloh.
škola
Bolevecká základní škola
ZŠ a MŠ Na Balabence

město
Plzeň
Praha

FZŠ Lyčkovo náměstí

Praha

Masarykovo gymnázium (MG)

Plzeň

Gymnázium Luďka Pika (OG)

Plzeň

ročník
7. ročníky
6. ročník
7. ročníky
6. ročníky
7. ročník
1. ročníky
2. ročník
1. ročník
2. ročník

Obr. 6 Seznam škol zapojených do výzkumu
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počet žáků
38
17
29
39
19
58
29
36
30
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6.3.2 Výzkumné metody
Na základě předvýzkumu došlo k modifikaci cíle výzkumného šetření:
o zjistit, jak jsou žáci schopni samostatně a kreativně řešit úlohy se zlomky,
o odhalit žákovské strategie při řešení úloh se zlomky,
o zaměřit se na žákovské zdůvodnění svých výpovědí,
o ověřit, zda se žáci dopouštějí chyb, které byly popsány v předchozí části práce.
Pro dosažení tohoto cíle jsem se rozhodla zpracovat nestandardizovaný didaktický test21 (viz
Příloha 3). Přestože didaktický test se řadí mezi metody kvantitativní, využila jsem jeho
výsledky k dalšímu šetření, při kterém jsem použila metody kvalitativní (interview).
Didaktický test obsahuje 8 testových položek, které jsou kombinací uzavřených i otevřených
úloh se stručnou odpovědí. Respondenti řeší jednu úlohu za druhou, od začátku do konce. Je
však dovoleno některé položky vynechat nebo se k nim vrátit až v závěru. Na prvním místě je
volena úloha lehčí a přitažlivější a to proto, aby žáka neodradila. Ze strategického (časového)
důvodu jsou nejobtížnější úlohy umístěny až na konec. Didaktický test byl zadán v běžné
vyučovací hodině kmenovou učitelkou. Před jeho vypracováním byli žáci poučeni o účelu
výzkumu a byly jim předány pokyny k jeho řešení (viz Předvýzkum).

Poznámka k následující části práce:
Jak již bylo uvedeno, didaktický test se skládá z 8 položek. Tyto položky byly zvoleny
s určitým cílem, který zde také zmiňuji. Kromě cíle stanovuji u každé úlohy očekávaná řešení
a pokládám si další otázky, na které jsem se při svém šetření zaměřila. Každá položka je
doplněna o zajímavá žákovská řešení a mé komentáře. Pokud to podmínky dovolily, byli žáci
požádáni o bližší vysvětlení svých myšlenek, která jsou v této práci taktéž uvedeny. Dále
se snažím odhalovat chyby, kterých se žáci dopustili, a hledám způsob, jak jim předcházet.
U úloh, které byly převzaty (a následně upraveny) z mezinárodního výzkumu TIMSS (z let
1999 a 2007), je uvedena i procentuální úspěšnost žáků ve srovnání s tímto výzkumem.
Ke každé položce také přikládám orientační úspěšnost řešitelů v jednotlivých ročnících.
21

Didaktický test je druh zkoušky, která se orientuje na objektivní zjišťování úrovně zvládnutí učiva u určité
skupiny osob. Nestandardizovaný didaktický test je didaktický test, který dosud nebyl ověřen na větším
vzorku žáků, tudíž nejsou známy všechny jeho vlastnosti. (Chrástka, M., 2007, s. 184-186)
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6.3.3 Průběh a výsledky
Úloha 1: Které obrázky znázorňují polovinu? Proč?

A)

B)

C)

D)

E)

Cíl: Cílem této úlohy je zjistit, jak žáci vnímají termín „polovina“ a zda jej umí správně
vysvětlit.
Předpoklad:  většina žáků správně zakroužkuje možnosti A, D, E;
 většina žáků už nedokáže přesně zdůvodnit, proč tyto odpovědi vybrala.
Další zkoumané jevy: Zeptá se některý žák, zda jsou všechny krychle stejné?
Použije někdo k ověření pravítko?
Ukázka správných odpovědí žáků22:
 O231: A, D, E - Vybarvená část je stejně velká jako nevybarvená část24.
 O2: A, D, E - Vybarvená a nevybarvená část jsou ve stejném poměru25.
Ukázka nejčastějších chybných odpovědí žáků22:
 O3: A, D, E - Protože to vypadá jako půlka.
 O4: A, D, E - Protože ta druhá polovina je stejně velká.
 O5: A, D, E - Existuje tam osová souměrnost.
 O6: A - Protože obě části jsou stejné.
 O7: A, D, E - Protože to vidím.

22

 - označuje správnou odpověď;  - označuje nesprávnou odpověď.
O1, O2, … představují nejčastější výpovědi žáků.
24
Žák v tomto případě chápe zlomek jako vztah část-celek (viz kapitola 5.1).
25
Žák v tomto případě chápe zlomek jako poměr (viz kapitola 5.5).
23
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Interview (rozhovor) s žákem (7. ročník), který odpověděl: „Protože to vidím.“
Autor: „Mohl bys mi vysvětlit, jak si myslel svoji odpověď?“
Žák: „No, že je to z těch obrázků vidět.“
A: „Jak je to vidět? Já vidím pizzu, trojúhelníky a krychle. Kde mám vidět tu polovinu?“
Ž: „No třeba přece tady..“ (žák ukazuje na řez pizzy A) „je to rozříznuté na dvě půlky.“
A: „Ale ta druhá pizza je také rozřízlá.“
Ž: „Ale to nejsou půlky… to jsou různé části.“
A: „Aha. A jak mi to vysvětlíš u případu D?“
Ž: „Mám dva a dva stejné trojúhelníky. A tady…“ ukazuje na krychle „…mám zase dvě a dvě
kostky.“ (…)
Komentář: Žáci, kteří správně označili možnost A, D, E, a jejich odpověď byla „je to jasné“,
„je to vidět“ apod. pravděpodobně rozumí termínu polovina (viz rozhovor), ale
neumí to sami slovně zdůvodnit nebo jim přijde zbytečné se něčím „tak
triviálním“ zabývat.

Závěr:
Zjistilo se, že  212 žáků (z 295) zakroužkovalo správnou možnost;
 162 žáků, nedokázalo odpovědět, proč tuto možnost zvolili.

Jejich

odpověď byla založena na intuici.
Komentář k dalším zkoumaným jevům: Nebylo zpozorováno, že by některý žák při řešení
využil pravítko. Žádný žák se nezabýval vlastnostmi krychlí.
Chyby, kterých se žáci dopustili:
 O3 - Žáci si neuvědomují, že slova „půlka“ a „polovina“ jsou synonyma.
 O4 - Žáci si neuvědomují, že mluvíme-li o dvou polovinách, vždy jsou tyto části stejné
(neexistuje případ „větší“ a „menší“ polovina).
 O5 - Odpověď osová souměrnost je pravděpodobně myšlena správně (přestože to
není obecné pravidlo), ale žák si neuvědomil, že platí u všech obrázků. Bylo by
třeba s žákem provést doplňující rozhovor.
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 O6 - Odpovědi žáků, kteří vybrali jako jedinou správnou možnost - možnost
A, vypovídají o jejich nepozornosti. Bylo by třeba vést s těmito žáky rozhovor,
který by kladl důraz na jejich koncentraci a zdůrazňoval by význam pochopení
úlohy.

6.A (Balebenka)

7.A (Balabenka)

7.B (Balabenka)

6.A (Lyčkovo nám.)

6.B (Lyčkovo nám.)

7.A (Lyčkovo nám.)

7. ročníky (BZŠ)

Prima A MG

Prima B MG

Sekunda A MG

Prima A OG

Sekunda A OG

Celkem

Kvantitativní údaje:

Počet žáků

17

17

12

22

17

19

38

30

28

29

36

30

295

Správné odpovědi
(A,D,E)26

11

9

4

19

15

15

24

26

21

17

30

21

212

Správné odpovědi
(i s odůvodněním)27

0

3

0

4

3

1

6

4

6

10

6

7
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Procentuální
úspěšnost

26
27

12,0%

21,6%

16,9%

Počet žáků, kteří označili jako jedinou správnou odpověď možnost A, D a E.
Počet žáků, kteří označili jako jedinou správnou odpověď možnost A, D a E a zároveň byli schopni správně
vymezit termín „polovina“.
Předpokládám, že počet žáků, kteří by svoji odpověď správně zdůvodnili, by se zvýšil, pokud by byl s nimi
veden individuální rozhovor, na základě kterého by své myšlenky zdůvodnili.
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Úloha 2: Na kterém kruhu je vybarvením jeho části znázorněn přibližně stejný zlomek jako
na obdélníku? Proč?

A)

B)

C)

D)

E)

Poznámka: Tato úloha byla inspirována úlohou z výzkumu TIMSS M728 (M01-01).
Cíl: Cílem úlohy je ověřit (na základě slovního zdůvodnění), zda jsou žáci schopni
identifikovat zlomek 7/12 jak na obdélníkovém modelu, tak na modelu kruhovém.
Předpoklad: a) Domnívám se, že nalezení správné možnosti nebude žákům činit potíže
(pokud si nezamění vybarvenou a nevybarvenou část).
b) Očekávám, že problémy nastanou až s odůvodněním odpovědí.
Ukázka správných odpovědí žáků22:
 O129: D - Na obdélníkovém modelu je nevybarveno 5/12, tedy zlomek který je menší
než 1/2 ale větší než 1/4. (trošku méně než jedna polovina)
 O2: D - Na obdélníkovém modelu je šrafováním znázorněno 7/12, tedy zlomek který
je větší 1/2 ale menší než 3/4. (polovina a kousek)
 O3: D - Pokud kruh považujme za hodiny, pak zlomek 5/12 odpovídá pěti hodinám.
 O4: D - Obdélník je rozdělen na 12 stejných dílů a kruh také a právě 5 jich je
vybarveno (doplněno o grafický „důkaz“).
Ukázka nejčastějších chybných odpovědí žáků22:
 O5: D - Vidím to. (Protože to tak vypadá. Myslím si to.)
 O6: D - Na obdélníku i kruhu je vybarveno 5/7.
 O7: B - Je vybarveno více než 1/2 ale méně než 3/4.

28

na kterém kruhu je vybarvením jeho části znázorněn přibližně stejný zlomek jako na obdélníku?

29

Žák se zaměřil na doplněk ke šrafované části.
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Závěr:
Zjistilo se, že a) Pouze 20 žáků vyznačilo jako správnou odpověď B.
b) Překvapilo mě vysoké procento správně zdůvodněných odpovědí.
Chyby, kterých se žáci dopustili:
 O6 - Zlomek 5/7 v tomto případě neodpovídá představě „vztah část-celek“ ale
představě „poměru“ bílé části ku šrafované části.
 O7 - Žáci zaměnili vybarvenou část s nevybarvenou částí. Domnívám se, že byli
ovlivněni směrem otáčení hodinových ručiček.

Prima B MG

Sekunda A MG

Prima A OG

Sekunda A OG

Celkem

Počet žáků

17

17

12

22

17

19

38

30

28

29

36

30

295

Správné odpovědi 30

13

12

8

15

15

16

26

26

27

23

30

28

239

Správné odpovědi
(i s odůvodněním)31
Procentuální
úspěšnost

4

5

1

6

3

7

16

18

18

20

24

19

141

6.A
(Balebenka)
7.A
(Balabenka)
7.B
(Balabenka)
6.A (Lyčkovo
nám.)
6.B (Lyčkovo
nám.)
7.A (Lyčkovo
nám.)
7. ročníky
(BZŠ)

Prima A MG

Kvantitativní údaje a srovnání s výzkumem TIMSS:

Úspěšnost

30

31

8. ročník, 1999
(TIMSS)
78,1 %

29,6%

64,7%

8. ročník, 2007
(TIMSS)
74,2 %

6. a 7. ročník,
2014
73,9 %

47,8%

prima a sekunda,
2014
87,6 %

Počet žáků, kteří označili jako jedinou správnou odpověď možnost D. Tito žáci byli následně započítáni
do výsledku srovnání s TIMSS.
Počet žáků, kteří označili jako jedinou správnou odpověď možnost D a zároveň byli schopni své rozhodnutí
správně zdůvodnit.
Domnívám se, že počet žáků, kteří by svoji odpověď správně zdůvodnili, by se zvýšil, pokud by byl s nimi
veden individuální rozhovor, na základě kterého by své myšlenky zdůvodnili.
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Úloha 3: Který z následujících zlomků je nejmenší? Proč?
A)

B)

C)

D)

E)

Poznámka: Tato úloha byla inspirována úlohou z TIMSS M1232 (M03-03).
Cíl: V této úloze mají žáci prokázat schopnost aplikovat poznatky o porovnávání zlomků.
Předpoklad: Někteří žáci jsou stále ukotveni v oboru přirozených čísel.
Další zkoumané jevy: Využijí žáci při řešení připravenou číselnou osu?
Využijí žáci při řešení jiné modely? Jaké?
Ukázka správných odpovědí žáků22:
 O1: E - Jako jediný zlomek je menší než ½.
 O2: E - Všechny zlomky se rozšíří tak, aby měly stejného jmenovatele, a následně
se porovnají jejich čitatelé.

 O3: E - s využitím modelů: koláčový model (zlomek jako vztah část-celek),
číselná osa, hodiny (zlomek jako kvantitativní údaj)

32

Které z následujících čísel je nejmenší?

A)

B)

C)
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Hodiny – 1/2 z 1 hod = 30 min, 2/3 z 1 hod = 40 min, 3/4 z 1 hod = 45 min,
5/6 z 1 hod = 50 min, 5/12 z 1 hod = 25 min.
 O4: E - převedení na desetinné číslo

 O5: E - převedení na procenta

Ukázka nejčastějších chybných odpovědi žáků22:
 O6: A - Protože tam jsou nejmenší čísla.
Zajímavý postřeh:
 O7: E - Protože je tam největší rozdíl mezi čitatelem a jmenovatelem.

Závěr:
Potvrdilo se, že někteří žáci jsou silně ovlivněni poznatky o přirozených číslech (viz dále).
Komentář k dalším zkoumaným jevům:
Pouze malé procento žáků využilo k řešení číselnou osu (5%).
Nejčastějšími modely, kterými si žáci pomáhali, byla pomocná číselná osa a model
kruhový (12 žáků).
Chyby, kterých se žáci dopustili:
 O6,7 - Žáci jsou stále ovlivněni prací s přirozenými čísly. Neuvědomují si, že
porovnávání zlomků nesouvisí s porovnáváním čitatele a jmenovatel.
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6.A (Balebenka)

7.A (Balabenka)

7.B (Balabenka)

6.A (Lyčkovo nám.)

6.B (Lyčkovo nám.)

7.A (Lyčkovo nám.)

7. ročníky (BZŠ)

Prima A MG

Prima B MG

Sekunda A MG

Prima A OG

Sekunda A OG

Celkem

Kvantitativní údaje a srovnání s výzkumem TIMSS:

Počet žáků

17

17

12

22

17

19

38

30

28

29

36

30

295

Správná odpověď E33

8

5

5

5

11

13

20

27

25

25

34

29

182

Správné odpovědi
(i s odůvodněním)34

3

2

0

3

10

8

6

15

15

14

20

15

111

Procentuální
úspěšnost

Úspěšnost

8. ročník, 1999
(TIMSS)
74,6%

22,5%

51,6%

8. ročník, 2007
(TIMSS)
66,3%

6. a 7. ročník,
2014
47,1%

37,6%

prima a sekunda,
2014
91,5%

Za pozornost jistě stojí vysoké procento úspěšných řešitelů z víceletých gymnázií.

33

34

Počet žáků, kteří označili jako jedinou správnou odpověď, možnost E. Tito žáci byli následně započítáni
do výsledku srovnání s TIMSS
Počet žáků, kteří označili jako jedinou správnou odpověď možnost D a zároveň byli schopni své rozhodnutí
správně zdůvodnit.
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Úloha 4: Najdi alespoň 3 možnosti, jak rozdělit obdélník na čtvrtiny.

Poznámka: Tato úloha byla inspirována výukovým materiálem M. Schejbalové35.
Cíl: a) Při řešení této úlohy mají žáci prokázat, že umí útvar rozdělit na čtyři stejné (nejenom
shodné!) části.
b) Zjistit kritérium, podle kterého rozhodují.
Předpoklad: Nejčastější kombinace řešení žáků budou:

Další zkoumané jevy: S jakým netradičním řešením žáci přijdou (tj. řešení, které nebylo
zmíněno v předpokladu)?
Kolik žáků odmítá připustit, že

je také řešení?

Ukázka neobvyklých řešení žáků:

36

Ukázka nejčastějších chybných odpovědí žáků:

(7x; podrobně vysvětleno dále)

35

Výukový materiál dostupný na http://dum.rvp.cz/materialy/znazornovani-zlomku.html
Tento obrázek vyžaduje žákův komentář.
37
Tento obrázek vyžaduje žákův komentář.
36
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Interview (diskuze, experiment) nad řešením této úlohy (5. ročník, předvýzkum):
Na podnět žákovských řešení „Matematické miniolympiády“ jsem zadala celé třídě úlohu:
„Najdi alespoň 3 možnosti, jak rozdělit obdélník na čtvrtiny“. Žáci postupně chodili svá řešení
zaznamenávat na tabuli.
Na tabuli jsou nakreslena 3 řešení (viz Předpoklad), se čtvrtým přichází Dan a přikresluje
obrázek:

Autor na třídu: „Kdo s tímto obrázkem souhlasí?“
Ve třídě zvednou ruce pouze čtyři žáci (z 16). Petra, premiantka třídy, vrtí hlavou.
A: „Dane, vysvětlil bys nám, jak jsi na to přišel?“
Dana reakce třídy pravděpodobně vyvedla z míry a svůj nápad nyní považuje za nesprávný.
A: „Petro, proč s tímto řešením nesouhlasíš?“
P: „Protože ty boční trojúhelníky nejsou úplně stejný jako ten spodní a horní.“
Nazar: „Ale přece to nemusí být stejný tvar. Stačí, když budou mít stejný objem…“
Autor Nazara opravuje: „U trojúhelníků můžeme určit objem?“
P: „U rovinných útvarů určujeme obsah.“ Ale přesto se jí Nazarova odpověď nelíbí.
N:

„Tak se podívej na ten obdélník vedle, ten je rozdělený na čtvrtiny, dokonce na úplně
stejné obdélníky (myslí tím obdélník rozdělený „křížem“). No, a když každý obdélník ještě
šikmo rozřízneš, tak budeš mít osm stejných trojúhelníků.“

Zdá se, že nyní je Petra s Nazarovou odpovědí spokojena.
Autor znovu ke třídě: „Kdo tomu už rozumí?“
Nyní se přihlásí 10 nejistých rukou. Autor tuto reakci předpokládal, a proto vyzve hocha, aby
svůj nápad všem názorně předvedl, a podává mu arch papíru. Chlapec pečlivě papír překládá
a poté vystřihuje malé trojúhelníčky. Když je hotov, jde k tabuli a skládá obrazec (viz obrázek
níže). Poté s trojúhelníky pohybuje tak, aby každý viděl, že jsou stejné – dokonce shodné.

Autor se již od žáků dočkal očekávaného „Aha!“
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Nazar k řešení použil čtverečkovaný papír a přichází tak ještě s dalším řešením, na kterém
žáci ještě lépe vidí, že čtvrtiny nemusí být vždy shodné tvary:

(…)
Komentář:

Žáci se nejčastěji setkávají s tím, že dělí koláč na stejné části, které jsou i
tvarově shodné – tyto úlohy jsou pro utváření představ o vztahu část-celek
zavádějící. Je třeba žákům zdůraznit, že stejná část nemusí být totéž co shodná.
Jako vhodné se proto jeví aktivity na překládání papíru (viz Příloha 1). Při řešení
těchto úloh je potřeba diskutovat o tom, co znamená stejná část (obsah, tvar).

Závěr:
Ukázalo se, že kombinace odpovědí: obdélník rozdělený svisle na 4 shodné části, obdélník
rozdělený vodorovně na 4 stejné části a obdélník rozdělený křížem se skutečně
vyskytovaly nejčastěji.
Komentář k dalším zkoumaným jevům:
Stejně jako v předvýzkumu i zde jsem se setkala s tím, že žáci odmítají připustit, že
obdélník rozdělený úhlopříčkami je rozdělen na čtvrtiny. 7 žáků toto řešení v testu
zaznamenalo a následně přeškrtlo. Na základě tohoto zjištění se ukazuje, že je i pro
starší žáky obtížné přijmout za fakt, že stejné není totéž co shodné.
Chyby, kterých se žáci dopustili:


Někteří žáci stále nerozlišují mezi dělením na stejné části a nahodilým dělením
na „kusy“.



Žáci si pod pojmem stejné části představí identické díly.
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38
39

6.A (Balebenka)

7.A (Balabenka)

7.B (Balabenka)

6.A (Lyčkovo nám.)

6.B (Lyčkovo nám.)

7.A (Lyčkovo nám.)

7. ročníky (BZŠ)

Prima A MG

Prima B MG

Sekunda A MG

Prima A OG

Sekunda A OG

Celkem

Kvantitativní údaje:

Počet žáků

17

17

12

22

17

19

38

30

28

29

36

30

295

3 správné možnosti38

6

3

3

9

10

8

8

16

17

15

20

14

129

4 správné možnosti39

4

2

4

7

3

3

13

7

8

7

12

13

83

Počet žáků, kteří nalezli právě 3 správná řešení, jak rozdělit obdélník na čtvrtiny. O čtvrté řešení se nepokusili.
Počet žáků, kteří nalezli právě 4 správná řešení, jak rozdělit obdélník na čtvrtiny.
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Úloha 5:

Spravedlivě rozděl 3 pizzy mezi 4 lidi.

Poznámka: Úloha inspirována S. J. Lamon (2006,24-25).
Cíl: Tento typ úlohy se v našich současných učebnicích vyskytuje jen zřídka, a proto cílem
této netradiční úlohy bylo zaměřit se na strategie žákovských řešení.
Při řešení této úlohy mají žáci prokázat, že si uvědomují roli celku.
Předpoklad: a) Předpokládám, že většina žáků bude úlohu řešit experimentálně. Každá pizza
bude pro žáky představovat jeden celek.
b) Očekávám, že se najdou žáci, kteří pizzu rozdělí „nespravedlivě“.
Další zkoumané jevy: Zeptá se některý žák, zda jsou všechny pizzy stejně velké či zda mají
stejné složení (proto, aby bylo dělení opravdu spravedlivé)?
Bude některý žák k pizzám přistupovat jako k jednomu celku?
Ukázky správných řešení žáků:

Ukázky zajímavých řešení žáků:

(3x)
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(2x)
Ukázka nejčastějšího chybného řešení žáků:

Interview (rozhovor) se dvěma žáky (6. ročník), kteří pizzu rozdělili následovně:

Ž1:

Ž2:

Autor k žákům: „Mohli byste mi vysvětlit, jak jste svá řešení mysleli?“
Ž1:

„No, já jsem si představil, že když jsou ty pizzy tak blízko u sebe, že je můžu rozříznout
od shora dolu… To je jako bych je dal do jedné krabice a tu pak rozřízl na 4 stejné části.
Takhle…“ (maluje na tabuli obrázek)

Ž2:

„Ale to přece nejde! To by nebylo fér! Ta první žlutá část pizzy je větší než ta druhá část
a půlka červené pizzy dohromady. To bys je ošidil… To já to řešil jako tu úlohu
s obdélníkem… Myslel jsem to tak, že bych si nějak spočítal obsah kruhu… vím že to jde,
ale my se to ještě neučili a z toho vypočítal, kolik je ¾. Takže by to bylo takhle...“
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Ž1:

„Počkej, to ale nemusíš nic počítat, to si můžeš představit jako hodiny, hele..“

„…od dvanácti do tří je to čtvrt, do šesti zase půl…“ (…)
Komentář:

Žáci se s podobnými úlohami ve škole zpravidla nesetkávají. Nejčastěji řeší
úlohy, kdy se jeden kruh dělí na několik shodných částí, případně s úlohami, kdy
se jednotlivé části kruhu sčítají.
Žák 1 měl dobrou myšlenku, ale neuvědomil si, že jeho dělením nevzniknou
stejné části přesto, že se to na první pohled může zdát. Bylo by vhodné nechat
žáka, aby si podobnou situaci překreslil (přerýsoval), vystřihl a přikládáním
jednotlivých dílů na sebe sám zjistil, že jeho představa není správná.
Žáka 2 jsem se ještě později zeptala, co myslel tím, „že to řešil jako úlohu
s obdélníkem“. Vysvětlil mi, že kdysi řešili úlohu, kde měli obdélník složený
z několika čtverečků (5 čtverečků v každé řadě a 4 ve sloupci) a měli určit, kolik
čtverečků tvoří čtvrtinu. Spočítali si obsah obdélníka (z kolika čtverečků je
tvořen) a vydělili ho 4. Zjistili tak, že právě 5 libovolných čtverečků tvoří
čtvrtinu. Na základě tohoto vysvětlení je vidět, že žák úlohu řešil podle určité
šablony, podle postupu, který již někde viděl.

Závěr:
Předpoklad se naplnil – většina žáků řešila úlohu experimentálně a to tak, že každou pizzu
nejprve rozdělili na čtvrtiny. Mezi žáky se však vyskytla i řešení, kde si jejich autoři
neuvědomili, co to znamená „spravedlivě rozděl“.
Další komentáře:
Tato úloha žáky nejvíce zaujala – většina žáků se pokusila o řešení a většina řešení byla
správná. Pouze někteří žáci zapomněli popsat, jaká část komu připadne.
Bylo by dobré vědět, zda žáci náhodou předem nevěděli, že má vyjít ¾. Je totiž možné,
že se až na základě tohoto „výsledku“ snažili situaci zakreslit.
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Chyby, kterých se žáci dopustili:


V této úloze se příliš chyb nevyskytovalo. Jen někteří žáci jednotlivé pizzy rozkrojili
tak, že nebylo patrné, jaká část komu připadne.



Někteří (malá část žáků) pravděpodobně neporozuměli pokynu „spravedlivě rozděl“ a
pizzy rozkrojili nahodile nebo jim nějaká část přebývala („A tohle je moje.“).

6.A (Balebenka)

7.A (Balabenka)

7.B (Balabenka)

6.A (Lyčkovo nám.)

6.B (Lyčkovo nám.)

7.A (Lyčkovo nám.)

7. ročníky (BZŠ)

Prima A MG

Prima B MG

Sekunda A MG

Prima A OG

Sekunda A OG

Celkem

Kvantitativní údaje:

Počet žáků

17

17

12

22

17

19

38

30

28

29

36

30

295

správné řešení
(chybí popis situace)40

6

9

5

6

4

9

5

10

3

5

6

7

75

správné řešení
(i s popisem situace)41

6

4

4

13

10

7

12

17

23

22

24

22

164

Procentuální
úspěšnost

40

41

39,4%

70,6%

55,6%

Počet žáků, kteří pravděpodobně úloze rozuměli, ale zapomněli vzniklou situaci náležitě popsat. Myslím, že
by pro příští šetření bylo vhodnější už v samotném zadání požádat i o popis obrázku, případně i o vyjádření
pomocí zlomků.
Počet žáků, kteří úlohu vyřešili jednoznačně – pomocí slovního komentáře, barevného odlišení, apod.
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Úloha 6:

Dana peče makové koláče z velké dávky, která je dva a půlkrát větší, než uvádí
původní recept. Jestliže v původním receptu bylo zapotřebí

šálku cukru, kolik

šálků cukru Dana pro své koláče potřebuje?

Poznámka: Tato úloha byla inspirována úlohou z TIMSS M1242 (M03-03).
Cíl: Cílem úlohy je ověřit, zda  je žák schopen porozumět slovní úloze
 žák rozumí označení dva a půlkrát víc
 žák zvládá násobit (sčítat) zlomky
Předpoklad: Domnívám se, že tato položka didaktického testu bude žákům způsobovat velké
potíže a to proto, že obsahuje dvě kritická místa školské matematiky – řešení
slovní úlohy a práci se zlomky.
Další zkoumané jevy: Jaké jsou žákovské strategie řešení?
Rozhodnou se žáci využít připravený či jiný model?
Budou žáci pracovat se zlomky nebo s desetinnými čísly?
Ukázka správných řešení žáků:

42

Dana peče brusinkový koláč z velké dávky, která je jeden a půlkrát větší, než uvádí původní recept. Jestliže
v původním receptu bylo zapotřebí šálku cukru, kolik šálků cukru Dana pro své koláče potřebuje?
A)
B)
C)
D)
Jelikož termín „jedenkrát“ je zavádějící, rozhodla jsem se ho nahradit tak, aby byl pro žáky srozumitelnější.
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Ukázka nejčastějších chybných řešení žáků22:

 O1:

 O2:

 O3:

 O4:

Závěr:
Bylo zjištěno, že tato úloha se jeví z celého testu jako nejobtížnější a to proto, že zahrnuje
dvě oblasti matematiky, které žákům způsobují problémy – jedná se o slovní úlohu
zaměřenou na zlomky.
Komentář k dalším zkoumaným jevům:
Pouze deset žáků využilo k řešení úlohy ilustrační model. Nenašel se žádný žák, který
by úlohu řešil jiným modelem.
Nejvíce žáků pracovalo s desetinnými čísly z čehož lze usuzovat, že operovat se zlomky
je pro žáky obtížnější.
Chyby, kterých se žáci dopustili:
 O1,2,3 - Představa žáků o vztahu mezi zlomky a desetinnými čísly není dosud
vybudována.
 O2,4 - Žáci nejsou schopni identifikovat, jaký úkon provést. Volí proto operaci, která
je jim nejbližší. Souvisí to s ukotvením v aditivní struktuře a v oboru
přirozených čísel.

70

6 Empirická část

 O3 - Žák si algoritmus pro sčítání dvou zlomků uchoval pouze jako pamětný záznam,
který v tuto chvíli selhal.

6.A (Balebenka)

7.A (Balabenka)

7.B (Balabenka)

6.A (Lyčkovo nám.)

6.B (Lyčkovo nám.)

7.A (Lyčkovo nám.)

7. ročníky (BZŠ)

Prima A MG

Prima B MG

Sekunda A MG

Prima A OG

Sekunda A OG

Celkem

Kvantitativní údaje a srovnání s TIMSS:

Počet žáků

17

17

12

22

17

19

38

30

28

29

36

30

295

Správné odpovědi 43

2

2

1

2

2

0

9

2

14

16

6

7

63

Úspěšnost

43

8. ročník, 2007 (TIMSS)

6. a 7. ročník, 2014

prima a sekunda, 2014

26,3%

12,7%

29,4%

Počet žáků, kteří došli ke správnému výsledku a to

;

71
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;

nebo 1,875.
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Úloha 7: Petr s Martinou měli za sebou dvě třetiny plánované cesty, když dorazili
k rozhledně. Kolik kilometrů pochodu mají ještě před sebou, jestliže zatím ušli
24 km?

Poznámka: Tato úloha byla převzata z učebnice44 matematiky pro základní školu a doplněna
o obrázek.
Cíl: Cílem úlohy je zjistit, zda jsou žáci schopni správně identifikovat celek.
Předpoklad: Předpokládám, že někteří žáci budou úlohu řešit bez promyšlení. Jako
dominantní budou vnímat „dvě třetiny“ (operátor) a „24“ (celek). S těmito
čísly následně provedou nahodilou operaci.
Další zkoumané jevy: Využijí žáci při řešení předpřipravený model? Pomohou si jinými
modely?
Ukázka správných řešení žáků:

Ukázka neobvyklých řešení žáků:

44

NOVOTNÁ, J. a kol. Matematika s Betkou 2 pro 7. ročník základní školy. Praha : Scienta, 1997. ISBN 80-7183037-2. s. 124.
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Komentář: Právě obrázek (model) může dětem pomoci při řešení úloh podobného typu.
Na jeho základě se posléze rozhodnou, zda je zadaný údaj část nebo celek.
Ukázka nejčastějších chybných řešení žáků22:

 O1:

 O2:

 O3:

 O4:

 O5:

Závěr:
Zjistilo se, že mnozí žáci skutečně vnímali číslo 24 jako celek a zlomek 2/3 jako operátor
(viz dále).
Komentář k dalším zkoumaným jevům:
Pouze 24 žáků využilo k řešení pomocný obrázek a dva žáci ji řešili s využitím
kruhového modelu.
Chyby, kterých se žáci dopustili:
 O1,2,4 - Jak se předpokládalo, mezi nejčastější chyby, kterých se žáci dopustili, bylo
nesprávné identifikování celku. Jelikož celek není v textu jasně vyznačen, žáci
nebyli schopni samostatně rozlišit co je celek a co je jeho část.
 O3 - Opět se ukazuje, že žáci nerozlišují mezi zlomkem a desetinným číslem.
Zlomkovou čáru neodlišují od desetinné čárky.
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 O5 - Žákovi, který řešil úlohu tímto způsobem, chybí logické myšlení.

6.A (Balebenka)

7.A (Balabenka)

7.B (Balabenka)

6.A (Lyčkovo nám.)

6.B (Lyčkovo nám.)

7.A (Lyčkovo nám.)

7. ročníky (BZŠ)

Prima A MG

Prima B MG

Sekunda A MG

Prima A OG

Sekunda A OG

Celkem

Kvantitativní údaje:

Počet žáků

17

17

12

22

17

19

38

30

28

29

36

30

295

Správné odpovědi

8

2

3

14

7

13

17

16

24

21

24

29

178

Procentuální
úspěšnost

45,1%

74,5%

74

60,3%
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Úloha 8: Vytvoř slovní úlohu, k jejímuž vyřešení stačí vypočítat

.

Poznámka: Tato úloha byla inspirována úlohou z experimentu M. Tiché (2006, s. 29).
Cíl: Zjistit, jak jsou žáci schopni překládat mezi ikonickými a symbolickými reprezentacemi.
Zjistit, zda jsou žáci schopni samostatně a kreativně vytvořit slovní úlohu vyplývající
ze zadání.
Předpoklad: Na základě výzkumu M. Tiché předpokládám, že tuto úlohu budou žáci řešit
se zájmem, avšak pouze malá část vytvořených úloh bude odpovídat zadání.

Vytvořené úlohy žáků lze roztřídit do několika skupin:
I. Chybné úlohy
a) Zlomek jako dvojice čísel
 Pan Novák si koupil 3,1 litrů vody, ale zjistil, že potřebuje ještě 4,2 litrů. Kolik litrů si
koupil dohromady?
 Byly 3 děti, 1 máma, 4 babičky a 2 tátové. Kolik bylo dohromady lidí?
Komentář: Opět se ukazuje, že žáci se zlomky pracují, jako by se jednalo o celá (resp.
desetinná) čísla. Zlomkovou čáru chápou jen jako „oddělovač“ dvou
přirozených čísel.
V těchto případech je třeba prověřit kvalitu žákovských představ
o zlomcích.

b) Zlomek jako veličina
 Ve škole řádí chřipková epidemie. V 1.A je jen ¾ třídy a v 1.B chybí ½ žáků. Kolik
dětí je v obou třídách dohromady?
Řešení ¾ + ½ = 4/6
Komentář: U této úlohy se objevila typická chyba - žáci se zlomkem pracují jako
s kvantitou

(veličinou),

jsou

ovlivněni

předchozími

zkušenostmi

se sčítáním přirozených čísel a neuvědomují si, že pracují se třemi celky.
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V tomto případě je třeba se zaměřit nejen na reedukační zásah
na porozumění pravidla pro sčítání zlomků, ale hlavně je nutné ověřit si
žákovy představy o jednotlivých zlomcích.

c)

Dělení souboru podle jednoho znaku
 Třídu tvoří z 3/4 dívky a 1/2 chlapci. Kolik je ve třídě žáků?
 Rodiče jedou na dovolenou. Mají za sebou ¾ cesty a ještě jim zbývá ½ cesty. Kolik
cesty ujedou na dovolenou?
Komentář: Tento typ úlohy ukazuje, že její autoři nechápou, že se jedná
o dichotomický rozklad soubor podle jednoho znaku (pohlaví – kluk x
holka, vzdálenost – od startu x do cíle). Tudíž pokud třídu tvoří z ¾ chlapci,
musí zbytek tj. ¼ tvořit dívky, resp. pokud již ujeli ¾ plánované cesty, mají
před sebou ještě ¼ cesty.
Pro odstranění vzniklé miskoncepce doporučuji, aby se žáci pokusili
vytvořenou úlohu řešit graficky,

d) Zlomek ve vztahu k více celkům
 Jana do pytlíku s moukou, který je z ¾ plný přisype ještě ½ pytlíku. Kolik mouky má
teď v pytlíku?
 Honza s Kikinou dostali čokoládu, o kterou se rozdělili. Honza z ní snědl ¾ a Kikina
½. Kolik snědli dohromady?
 Na stole bylo ¾ kostek dřevěných a ½ plastových. Jak velkou část tyto kostky
tvořily?
Komentář: Autoři těchto úloh si neuvědomují, že jejich zadání je nesmyslné.
Do pytlíku s moukou se tolik mouky nevejde; nelze si vzít ½ čokolády, když
jí zbývá pouze čtvrt atd.
I v tomto případě doporučuji, aby se žáci pokusili úlohu řešit pomocí
modelů. Modelová situace jim pomůže chybu samostatně odhalit.
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II. Úlohy s doplňujícím údajem


Měl jsem 1000 Kč a ¾ uložil do banky. Bratr měl také 1000 Kč a ½ uložil do banky.
Kolik korun jsme uložili dohromady?



Mám 100 g hladké a 100 g hrubé mouky. Kolik gramů mouky budu mít, když si odsypu
¾ hladké a ½ hrubé mouky?



V jednom košíku bylo 8 koláčků a v druhém taky. Pepa snědl z prvního ¾ a Vojta
z druhého ½. Kolik koláčků snědli dohromady?

Komentář: Znění této úlohy je již v pořádku, ale k řešení je třeba více než jen sečíst dva
zlomky.
Bylo by vhodné s žákem o této úloze pohovořit a zeptat se, zda by to platilo,
když by si bratr uložil do banky jinou částku (resp. když by se změnila
hmotnost jedné mouky, počty koláčů v jednom z košíků).

iii. Úlohy s malým nedostatkem


Maminka upekla dva koláče. Tatínek snědl z prvního koláče ¾ a Honzík z druhého ½.
Kolik koláče snědli celkem?

Komentář: Autor této úlohy je již na správné cestě, ale opomněl zdůraznit, že se jedná
o stejně velké koláče. Taktéž by bylo třeba pozměnit otázku z „Kolik koláče..“
na „Jakou část koláče…“ nebo „Kolik z koláče…“.
Tento typ úloh se v šetření vyskytoval nejčastěji (s obměnou pizza, čokoláda).

iv. Úlohy vyhovující zadání
a) Zlomek jako operátor


Do mísy jsem nasypal ¾ jednoho balení mouky a poté ještě ½ druhého stejného
balení. Kolik balení mouky jsem nasypal do misky?



Petr a Pavel se vydali na cestu z Rokycan do Plzně. Petr zvládl ujít ¾ cesty a Pavel
jen ½ cesty. Kdyby se sečetly vzdálenosti jejich chůze, stačilo by to do Plzně?



Julie dala do polévky ¾ lžičky soli. Zdálo se jí, že je polévka málo slaná, tak tam
přidala ještě ½ lžičky. Kolik lžiček soli tam dala?
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Komentář: V této úloze se zlomek vyskytuje v roli operátoru „¾ z“ a „½ z“. Autoři
těchto úloh hledají část z celku, proto je doplněna o údaj – celek (balení,
cesta, lžička).

b) Zlomek jako kvantitativní údaj


Petr vypil tři čtvrtě litru limonády a Martin půl litru. Kolik litrů limonády vypili
dohromady?



Anička neví, kolik je ¾ hodiny a ½ hodiny. Pomůžeš jí to zjistit?



Běžci běží závod. Mají za sebou ¾ km a poběží ještě ½ km. Kolik km celkem
poběží?

Komentář: Autoři těchto úloh se snaží přiblížit učebnicovým úlohám, ale už si
neuvědomují, že některá zadání těchto úloh jsou z reálného hlediska
nesmyslná. Například údaj ¾ km se v běžném životě nepoužívá.

c) Zlomek jako poměr (zajímavá úloha)


Maminka potřebuje umíchat polohrubou mouku pomocí hrubé a hladké mouky.
Ví, že hrubá a hladká mouka musí být v poměru 3 : 2. Když bude hladká mouka
vážit půl kila, kolik kg bude mít maminka polohrubé mouky?

Závěr:
Stejně jako při experimentu M. Tiché i v tomto případě řešili žáci úlohu se zájmem.
Poznámka:
U této úlohy není vyhodnocena úspěšnost řešitelů, neboť by se jednalo o subjektivní
hodnocení. Bylo by třeba s žáky vést individuální rozhovor, kterým by podali bližší
vysvětlení svých myšlenek. Podstatou této úlohy bylo pouze zaměřit se na kreativitu a
strategie žákovských řešení.
Žákovské tvoření úloh je možné využít jako metodu zjišťování úrovně porozumění
zlomkům.
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6.4 Shrnutí výzkumného šetření
Nyní se pokusím shrnout výsledky svého výzkumné šetření a zodpovědět si otázky, které
jsem si na začátku stanovila.

1. Jak jsou žáci schopni samostatně a kreativně řešit úlohy se zlomky?
V průběhu výzkumného šetření jsem si potvrdila domněnku, že na některých školách stále
přetrvává tradiční způsob vyučování. Usuzuji tak na základě výpovědí oslovených učitelů a
odpovědí žáků, kteří se účastnili výzkumu. Žáci, kteří byli (velmi pravděpodobně) tímto
způsobem vzděláváni, byli schopni v klasických úlohách aplikovat naučené pravidlo, ale už
nedokázali zdůvodnit, proč ho využili a jak funguje. Taktéž jejich odpovědi na problémové
úlohy č. 4, 5 a 8, kdy se často objevil komentář „nechápu“, „nerozumím“, svědčí o tom, že
nejsou vedeni k řešení úloh tohoto typu tj. úloh, které vyžadují tvořivý přístup. Žáci byli
v těchto nestandardních situacích bezmocní, neboť nemohli postupovat dle zažité šablony.
Během vyhodnocování didaktického testu mne překvapilo, že jen malé procento žáků si
pomohlo při řešení úloh obrázkem (modelem), na kterém si situaci znázornilo. Naopak velké
množství žáků se pokoušelo některé úlohy řešit bez porozumění zadání a provádělo náhodné
početní operace. Toto opět přičítám tomu, že žáci neumí pracovat s problémovými úlohami.
Jako jeden z ukazatelů žákovy tvořivosti se mi osvědčila tvorba slovních úloh. Právě vytváření
vlastních úloh mi poskytlo zpětnou vazbu týkající se úrovně žákova porozumění zlomkům.
Tvorbu slovních úloh tak považuji za jednu z cest, jak u žáků rozvíjet aktivitu a kreativitu.

2. Dopouštějí se žáci chyb, které byly popsány v předchozí části práce?
Analýzou žákovských řešení úloh jsem evidovala miskoncepce, které jsem předvídala. Toto
šetření poukázalo na řadu nedostatků v žákovských představách o zlomcích a početních
úkonech s nimi. Nejčastěji se jednalo o chyby, které vznikly nesprávnou manipulací
se zlomky. Některá žákovská řešení však odhalovala i problémy, které jsem neočekávala
(například mnoho žáků nerozumí příkazu „spravedlivě rozděl“), a postupy, které mne
překvapily (například vytvoření slovní úlohy, kde figuroval zlomek jako poměr).
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7. Závěr
Během své pedagogické praxe jsem zaznamenala negativní vztah žáků ke zlomkům a
početním operacím s nimi. Tento jev je zapříčiněn především nevhodným způsobem jejich
výuky, který žákům zabraňuje vytvořit si správné představy o zlomcích a pozitivnímu vztahu
k nim. Cílem diplomové práce je proto zaměřit se na aktivitu a kreativitu při vyučování
zlomků.
V teoretické části práce se věnuji metodám, jak žáka při vyučování tématu zlomek (a nejen
jeho) motivovat – zmiňuji se zde o důležité roli diskuze a reflexe, kterou učitelé často
podceňují. Dále se zabývám příčinami neporozumění zlomkům a to nejen ze strany žáků
(intuitivní vnímání, memorování, aj.), ale také z nevhodného přístupu zavádění zlomků
ze stran učitelů (jednotvárnost modelů reprezentací zlomků, aj.). Jádro této části pak tvoří
kapitola Interpretace zlomků, která čtenáře seznamuje s různými modely a reprezentacemi
zlomků a s možnostmi, jak s nimi pracovat a využívat při výuce.
Poznatky získané v teoretické části práce se staly důležitým podkladem pro přípravu a
realizaci výzkumu, který je uveden v empirické části. Hlavním cílem bylo zjistit, jak jsou žáci
schopni samostatně a kreativně řešit úlohy se zlomky a jaké strategie využijí a dále ověřit,
zda se dopouštějí chyb, které byly popsány v teoretické části práce, a eventuelně dalších
miskoncepcí.
Tato část práce vznikla dvěma způsoby získávání informací. Jednak na základě rozhovorů
s učiteli o problematice zlomků na ZŠ a studia obdobných výzkumů (Hejný, Tichá, Vondrová,
aj.). Nedůležitější metodou byl však didaktický test doplněný o interview. V případě
5. ročníků se jednalo o akční výzkum, který jsem realizovala ve své třídě. Zajímalo mě, jaké
představy o zlomcích mají žáci ještě před tím, než se toto téma začne ve škole systematicky
probírat. Didaktický test byl zaměřen na úlohy se zlomky a jeho účelem bylo zjistit na vzorku
žáků 6. a 7. ročníků základní školy a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií úroveň
jejich znalostí v oblasti zlomků. Aby byl didaktický test co nejvíce objektivní, byl s řešiteli
veden doplňující rozhovor, kterým svá řešení zdůvodnili a své myšlenky blíže vysvětlili.
Jednalo se tedy o smíšenou formu výzkumu.
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Dílčí cíle, otázky a předpoklady výzkumného šetření se v průběhu práce na základě nových
zjištění neustále vyvíjely, modifikovaly a mnohdy i nově vytvářely.
Nutno dodat, že vzorek žáků a odpovědi učitelů matematiky nelze považovat
za reprezentativní vzhledem k populaci (např. žáci 7. B sportovní třídy ZŠ Na Balabence patří
spíše mezi slabé žáky, co se matematických znalostí týká; některé odpovědi učitelů mohly
být špatně interpretovány, apod.), výsledky tak mohou být zkresleny. Abych mohla závěry
zobecnit, bylo by potřeba dalšího sběru dat – více náslechů, dalších rozborů, podrobných
rozhovorů, atd. Mohu však říci, že se moje výsledky šetření v mnohém shodují s výzkumem
M. Tiché a J. Macháčkové (2006), N. Vondrové a J. Žalské (2013), M. Hejného (2004) aj. Bylo
zjištěno, že mnozí žáci jsou ukotveni v oboru přirozených čísel, že se pokoušejí úlohu řešit
bez porozumění zadání a následně provádějí nahodilé početní operace, že nejsou schopni
správně identifikovat celek, aj.
Přestože byla problematická místa předem vytipována, objevily se v žákovských řešeních
i chyby, které jsem neočekávala. Jednou z takových chyb bylo neporozumění příkazu
„spravedlivě rozděl“. Během vyhodnocování didaktického testu jsem se také setkala
s postupy, které mne překvapily (konkrétně: jeden řešitel vytvořil slovní úlohu, kde zlomek
figuroval jako poměr).
Na základě studia odborné literatury a provedeného výzkumného šetření bych proto
učitelům důrazně doporučila nezačínat vyučování zlomků teoretickým výkladem toho, co je
čitatel, jmenovatel, zlomková čára, jak vypadají pravidla pro operace se zlomky apod. Tato
cesta povede pouze k memorování hotových pouček a nedojde tak ke správnému
porozumění zlomkům. Upřednostnila bych metody, které budou žáky nejen bavit, ale díky
nimž především učivu porozumí. Zaměřila bych se na porozumění různým modelům
reprezentace zlomků a následně početním operacím s nimi. Z výše uvedených rozborů
žákovských řešení navíc vyplývá, že je nutné poskytnout žákům dostatek prostoru pro jejich
tvořivost. Na základě výzkumu se ukázalo, že jednou z cest je zadání problémové úlohy,
kterou nelze řešit pomocí standardní šablony, a která vzbudí u žáků aktivitu a kreativitu.
Neméně důležitá je také diskuze, která dává žákovi možnost vysvětlit svoji strategii řešení.
V případě, že se jedná o chybný postup, je pravděpodobné, že si žák miskoncepci uvědomí.
Ve chvíli kdy i větší skupina žáků nemůže nalézt správné řešení, přichází na řadu učitel, který
napomůže chybu odhalit a následně vzniklou diskuzí napomůže k jejímu odstranění.
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Ačkoliv jsem si vědoma, že nejsem první, kdo se pokusil problematiku zlomků zpracovat,
domnívám se, že by tento materiál (zvláště experimentální část a přílohy) mohl pomoci
začínajícím i zkušeným učitelům při zavádění učiva zlomků do výuky. Studium odborné
literatury a vlastní zkušenosti mne navíc obohatily o nové a zajímavé poznatky, které doufám
využiji ve své pedagogické praxi a přispěji tak k větší oblíbenosti zlomků mezi žáky. Sepsáním
této práce určitě můj zájem o zlomky nekončí. Během realizace empirické části se mi
otevřela celá řada dalších oblastí, na kterých bych i nadále ráda pracovala - například aktivity
na počítání s kmenovými zlomky (egyptské trojúhelníky, egyptské čtverce), vztah
desetinného čísla a zlomku, vztah procenta a zlomku, aj. Další možností, jak bych dále využila
získané poznatky je zpracovat didaktická doporučení pro učitele. Jako zajímavá se mi jeví i
studie o vzájemných podnětech mezi učiteli I. a II. stupni ZŠ, co se učitelé druhého stupně
domnívají, že se ve vyučování zlomků na prvním stupni zanedbává a jejich vzájemná
doporučení.
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Příloha 1: Operace se zlomky

Operace se zlomky
V předchozích částech práce jsem jako jednu z příčin neporozumění zlomkům uvedla, že
se učitelé nedostatečně věnují modelům reprezentace zlomku. Již jsem se zmínila
o reprezentaci enaktivní, ikonické a symbolické. V literatuře, která se reprezentacemi zabývá,
se lze setkat i s dalšími modely vztahů mezi reprezentacemi. Všechny tyto teorie se opírají
o školní aktivity, které jsou zaměřeny na pomoc žákům a jejich učitelům k rozvoji
porozumění matematických představ. Často je zmiňován Leshův model45 z konce 70. let
20. století, vycházející z myšlenek Brunera aj., který ukazuje, že matematické představy
mohou být zastoupeny v pěti různých reprezentacích: Real Life Situations, Pictures, Verbal
Symbols, Written Symbols and Manipulatives46. Tento model byl dále rozpracován (Cramer
et al, 2013):
Real Life
Situations

Manipultives

Pictures

Written
Symbols

Verbal
Symbols

Leshův rozšířený model

Autoři zdůrazňují, že pochopení matematických představ se projevuje ve schopnosti
reprezentovat matematické myšlenky v mnoha ohledech a ve schopnosti propojit jednotlivé
reprezentace. Proto by se i vyučování tématu zlomek mělo opírat o tento model.
V této kapitole se pokusím zpracovat několik motivačních úloh na operace se zlomky, které
budou vycházet právě z výše zmíněného schématu.
45
46

Zdroj: http://www.cehd.umn.edu/ci/rationalnumberproject/03_1.html
Pod tímto označením si představuji: Reálné situace, Ikonické interpretace (obrázky), Slovní (jazykové)
symboly, Psané symboly, Manipulativní činnosti (pomůcky).
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M OT IV A Č NÍ
A

Ú L OH Y

(Z LO M E K

JA K O V Z TA H Č Á ST

-

C E LE K ):

Manipulativní činnosti

1 Překládání papíru
Žák má k dispozici 4 papíry ve tvaru čtverce o stejné velikosti a různých barvách (bílý, žlutý,
červený, modrý) a samostatně plní úkoly a odpovídá na otázky.
Úkoly a otázky:
1. Žlutý papír přelož přesně napůl. Co vidíš, když papír rozložíš?
2. Přelož červený papír napůl a ještě jednou napůl. Kolik částí vidíš, když papír rozložíš?
3. Modrý papír přelož třikrát napůl. Jakou část představuje jeden dílek?
4. Do jednotlivých dílků zapiš pomocí zlomků, jakou část čtverce tvoří.

Komentář: Na některé otázky se očekává více správných odpovědí. Například na otázku č. 1
mohou žáci odpovědět, že vidí „dvě poloviny“, „jednu polovinu“, „žlutý čtverec“
aj. Je třeba, aby žáci svůj názor zdůvodnili a obhájili.
Při překládání čtverce na požadované částí žáci porozumí tomu, co vlastně
zlomek představuje - kolik dílů tvoří celý papír, kolik dílů je přeložených, apod.
Dále si uvědomí, že není jen jedno správné řešení, ale že existuje více možností,
jak čtverec přeložit například na polovinu, apod.

ii
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2 Krájení dortu (zlomkovnice)
Samotné úloze předchází vytvoření šablon – tzv. zlomkovnic. Každý žák si na různě barevné
papíry (bílý, červený, zelený, modrý, žlutý, hnědý) narýsuje 6 kruhů o poloměru 5 cm. Tyto
kruhy si vystřihne a překládá: červený na poloviny, modrý na čtvrtiny, hnědý na osminy,
zelený na třetiny47, žlutý na šestiny. Jednotlivé části si poté vystřihne.

Úkoly a otázky:
1. Podívej se na zelený dílek a zamysli se nad tím, jaká je to část celku. Jak jsme tuto část
získali?
2. Jestliže mám tři čtvrtiny, kolik schází do jednoho celku? Kolik by to bylo osmin? Proč?
3. Je možné vytvořit dvě třetiny i jiným způsobem?
4. Představ si, že kruh představuje koláč. Tento koláč rozděl spravedlivě mezi tři lidi tak,
aby ještě polovina koláče zbyla.

Komentář: Stejně jako při překládání čtverce i u této aktivity si žáci uvědomí, jak zlomek
vzniká. Tyto modely lze využít i v dalších hodinách – např. při porovnávání zlomků
nebo při sčítání a odčítání zlomků. Tímto modelem se také dá přiblížit příkladům
z reálného života – rozkrojení koláče, pizzy, jablka, aj.
V budoucnu hrozí nebezpečí, že se žáci budou příliš soustředit na kruhový model.

47

Poznámka: Přesného přeložení kruhu na třetiny žáci nedosáhnou. Dojdou k přibližnému řešení, které
v tomto případě bude postačovat. (Postup: žák provede částečné přeložení kruhu a to podle
poloměru, který následně nastřihne; dále se snaží překládáním utvořit tři stejné části). Na této
aktivitě si navíc žáci uvědomí, že ne vždy lze útvar přeložit na zcela shodné části.
Pokud učitel požaduje přesného přeložení, může šablony na třetiny a šestiny utvořit sám,
případně mohou žáci při jejich výrobě využít úhloměru.
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3 Zlomková zeď
Každý žák dostane dvě zlomkové zdi (viz str. v).
Úkoly a otázky:
1.

Prohlédni si zlomkovou zeď. Z kolika řad je tvořena?

2.

Kolik je cihel v první, ve druhé,…, dvanácté řadě? (pozn. řady se určují odshora)

3.

Umíš pojmenovat část, kterou tvoří jedna cihla v každé řadě?

4.

Zapiš do každé cihličky, jak velkou část řady tvoří.

5.

Pomocí proužku papíru zakryj první tři cihličky v osmé řadě. Jaká část této řady je
zakryta? Kolik cihliček zbývá do celé řady?

6.

Rozstřihej cihličky v jedné zlomkové zdi a:
a) hledej cihličky, ze kterých můžeš sestavit 3/6;
b) zjistit, zda jsou větší dvě cihličky z čtvrté řady nebo čtyři cihličky ze sedmé řady.

Komentář: Pokud jsou cihly rozstřihány, mohou děti stavět vlastní zeď. Nejprve přiloží
celou cihlu (cihlu o velikosti 1) a nad ni přikládají další cihličky. Každou vrstvu
porovnají s celou cihlou – pokud rozměry přesně souhlasí, je vrstva postavena
správně.
Zlomková zeď také dobře poslouží při modelování sčítání a odčítání zlomků (viz
dále).
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4 Stavba z kostek
Úkol: Na obrázku jsou znázorněny jen části každé ze staveb. Z kolika kostek bude celá
stavba postavena? Jak by mohla vypadat celá stavba? U každé stavby se pokus najít
alespoň dvě možnosti.

a)

b)

c)

Komentář: Při výuce zlomků mohou žáci pracovat i s barevnými kostkami a upravovat daný
model (stavbu) podle požadavků (např. Polovina kostek je modrých a čtvrtina
zelených. Kolik kostek je červených, když bylo na stavbu potřeba 12 kostek?).
Manipulace s předměty je užitečný nástroj, který se podílí na rozvoji žákovských
představ o zlomcích.

5 Střihání stuhy
Úkoly a otázky:
Učitel před sebou drží stuhu a klade žákům otázky: Jak dlouhá bude stuha, pokud
1.

je tato délka rovna polovině délky stuhy?

2.

je tato délka rovna třetině délky stuhy?

3.

je tato délka rovna čtyřem třetinám stuhy?

4.

je tato délka rovna čtyřem stuhám?

Komentář: Žáci mohou ukázat přibližnou velikost pomocí rozpažených rukou a poté si svůj
odhad zkontrolovat s využitím nové stuhy.
vi
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B

Geometrické modelování

1 Vybarvená část obrazce
Úkol48: Zapiš pomocí zlomků, jak velká část útvaru je vybarvená.

Komentář: Při výuce zlomků se jako velice vhodná pomůcka jeví čtverečkovaný papír. Tyto
úlohy lze řešit různými způsoby a žáci tak mohou přijít i na neobvyklá řešení.
Některá řešení této úlohy je možné vidět „na první pohled“, jiná vyžadují
dopočet.

48

Tato úloha byla inspirována pracovním listem ze školy: Privatschule Terra Nova. Florastrasse 19, 8700
Küsnacht
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2 Rozdělení úsečky
Úkol48: Úsečka je rozdělena na několik stejných částí. Zapiš zlomkem jaká část je znázorněna.

Doplň úsečku tak, aby vybarvená část představovala:
a)

b)

Komentář: Je důležité, aby se žáci při výuce seznámili s co nejvíce modely a uměli s nimi
také pracovat – určovat část a celek.

3 Představa zlomku
Úkol48: Pokus se následující zlomky vyjádřit na daných obrazcích. Použij k tomu barevné
pastelky.

 
 
 

Komentář: V této úloze se žáci setkají se třemi modely zlomků. Se dvěma spojitými
(kruhový a obdélníkový) modely a jedním diskrétním (kuličky). Podle S. Lamon
se jedná o předrozdělený model.
viii
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4 Dokreslování obrazce
Úkol48: Jak by vypadal celý útvar? Zakresli alespoň dvě možnosti řešení.
a)

b)

c)

5 Porovnávání obsahů obrazců
Úkol: Na kterém obrazci je vybarvená větší část?
A)

B)

C)

D)

ix
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M OT IV A Č NÍ

Ú L OH Y :

S Č Í TÁ N Í

Z L OM KŮ

Pro sčítání zlomků lze aplikovat následující metodickou řadu: i. nejprve sčítáme zlomky
se stejnými jmenovateli; ii. pak zlomky, jejichž jeden jmenovatel je násobkem druhého;
iii. poté zlomky, jejichž jmenovatelé jsou nesoudělná čísla; iv. a nakonec zlomky, jejichž
jmenovatelé jsou soudělná čísla, ale jeden není násobkem druhého.

A

Manipulativní činnosti

1 Sčítání zlomků se stejnými jmenovateli49
Překládání papíru
- instrukce viz Zlomek jako vztah část-celek (Překládání papíru)
- Úkol:
1. Přilož na bílý papír jednu polovinu a jednu polovinu. Kolik polovin čtverce je
zakryto?
2. Přilož na bílý papír jednu čtvrtinu a dvě čtvrtiny. Kolik čtvrtin čtverce je zakryto?
3. Přilož na bílý papír tři osminy a jednu osminy. Kolik osmin čtverce je zakryto? Kolik
je to čtvrtin? Dokaž to pomocí červeného papíru. Kolik je to polovin? Dokaž to
pomocí žlutého papíru.

Komentář: Na základě takto gradovaných úloh žáci snadno proniknou do podstaty
sčítání zlomků se stejnými jmenovateli a díky manipulativní činnosti si vyvodí
pravidla pro ekvivalentní zlomky, případně pro krácení a rozšiřování zlomků.
V tomto případě ale hrozí nebezpečí, že žáci mohou zlomek chápat jako
novou jednotku.

49

Přestože sčítání zlomků se stejnými jmenovateli je řazeno do učebních osnov I. stupně, domnívám se, že je
efektivnější žáky seznámit se sčítáním zlomků i s různými jmenovateli, aby nedošlo např. při součtu jedné
čtvrtiny a dvou čtvrtin k zamění součtu „jedné kuličky a dvou kuliček“. Tedy k tomu kdy by se zlomky bylo
pracováno jako s objekty.
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2 Sčítání zlomků, kdy je jeden jmenovatel násobkem druhého
Stavba z LEGA
- instrukce: žák má k dispozici tyto kostičky stavebnice

- Úkol:
1. Jak velká část hnědé kostky bude pokryta, položíš-li na ni červenou a zelenou
kostičku?
2. Jak velká část hnědé kostky bude pokryta, položíš-li na ni modrou a žlutou
kostičku? Kolik to bude šestnáctin? Kolik to bude osmin?
3. Jak velká část hnědé kostky bude pokryta, položíš-li na ni zelenou a žlutou
kostičku. Kolik to bude šestnáctin? Kolik to bude osmin? Kolik to bude čtvrtin?

Komentář: LEGO stavebnice je u dětí velmi populární, a proto její využití při výuce může
být velice efektivní. Odhalit pravidlo, pro sčítání zlomků, kdy je jeden
jmenovatel násobkem druhého, díky této aktivitě bude „hračka“.

3 Sčítání zlomků, jejichž oba jmenovatelé jsou nesoudělná čísla
Zlomkovnice
- instrukce viz Zlomek jako část celku (Zlomkovnice)
- Úkol:
1. Přilož na bílou šablonu jednu polovinu a jednu třetinu kruhu50. Kolik šestin kruhu je
zakryto? Dokaž to pomocí žluté šablony.
2. Vytvoř si ještě jednu zlomkovnici a to tak, že každý dílek žluté šablony přeložíš
napůl a rozstřihneš. Nyní pomocí těchto nových šablon zjisti, kolik dvanáctin kruhu
bude zakryto, položíš-li na bílou šablonu jednu třetinu a jednu čtvrtinu kruhu.
50

Riziko vzniku problému – mělo by se jednat o část celku a ne „pojmenované číslo“.
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3. Přilož na bílou šablonu jednu třetinu a dvě čtvrtiny kruhu. Kolik dvanáctin kruhu je
zakryto? Kolik je to šestin?
Komentář: Při práci se zlomkovnicí žáci zlomky názorně vidí. Tyto základní představy
jsou pro odvozování pravidel při počítání se zlomky velice důležité, neboť
na jejich základě jsou schopni si odvodit i mechanismy pro sčítání zlomků,
jejichž jmenovatelé jsou nesoudělná čísla.

4 Sčítání zlomků, jejichž jmenovatelé jsou soudělná čísla, ale první jmenovatel není
násobkem druhého
Zlomková zeď
- instrukce viz Zlomek jako vztah část-celek (Zlomková zeď)
- Úkol:
1. Přilož nad největší cihlu z kraje cihličky označené jako 1/4 a 1/6. Jak velká část cihly
je pokryta? Dokaž to.
2. Přilož nad největší cihlu z kraje jednu cihličku označenou jako 1/6 a 1/8. Jak velká
část cihly je zakryta? Dokaž to.
3. Přilož na horní cihlu (největší) jednu cihličku označenou jako 1/6 a tři jako 1/8. Jak
velká část cihly je pokryta? Dokaž to.
Komentář: Podobně jako prsty slouží jako univerzální model pro prvotní početní
poznatky, slouží i zlomková zeď pro sčítání zlomků (ale i pro jiné operace). Při
práci se zlomkovou zdí jsou žáci vedeni k samostatnému přemýšlení a
vyvození i takových pravidel, jako je pravidlo pro sčítání zlomků, jejichž
jmenovatelé jsou soudělná čísla, ale jeden není násobkem druhého. Tedy
dojdou k objevu, že je třeba zlomky převést na nejmenší společný násobek.
Poznámka: očekávané řešení úkolu č. 1.:
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B

Geometrické modelování

1 Čtverečkovaný papír pomáhá
- Úkol: Pomocí čtvercové sítě zjisti, kolik je:
1.

2.

4.

3.

2 Hodiny
- Úloha: Pomocí ciferníku zjisti, jak dlouho trvá Kryšpínovi cesta do školy.
1. Kryšpín jede do školy

2. Kryšpín jede do školy

3. Kryšpín jede do školy

hodiny autobusem

hodiny autobusem

hodiny autobusem

hodiny autobusem

a hodiny jde pěšky.

a hodiny jde pěšky.

a hodiny jde pěšky.

a hodiny jde pěšky

3 Tyč
- Úkol:
1. Dvě čtvrtiny tyče vybarvi červeně a jednu čtvrtinu zeleně.

2. Jednu šestinu tyče vybarvi červeně a tři čtvrtiny zeleně.

3. Dvě třetiny tyče vybarvi červeně a jednu čtvrtinu zeleně.

4. Jednu čtvrtinu tyče vybarvi červeně a jednu šestinu zeleně.

xiii
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M OT IV A Č NÍ

Ú L OH Y ( OD Č ÍTÁ NÍ Z L O MKŮ )

Při odčítání zlomků lze aplikovat stejnou metodickou řadu, jako jsem použila pro sčítání
zlomků, tedy: i. nejprve odčítáme zlomky se stejnými jmenovateli; ii. pak zlomky, jejichž
jeden jmenovatel je násobkem druhého; iii. poté zlomky, jejichž jmenovatelé jsou
nesoudělná čísla; iv. Nakonec zlomky, jejichž jmenovatelé jsou soudělná čísla, ale jeden není
násobkem druhého. Toho můžeme docílit tak, že modifikujeme úlohy na sčítání zlomků;
například:

A

Manipulativní činnosti
Zlomková zeď
- instrukce viz Zlomek jako vztah část-celek (Zlomková zeď)
- Úkol:
1. Přilož nad největší cihlu od okraje tři cihličky označené jako 1/4 a nad ně z téhož
okraje polož dvě cihličky označené jako 1/4. Jak velká část cihly je pokryta pouze
jednou vrstvou? Přesvědč o tom své spolužáky.
2. Přilož nad největší cihlu od okraje dvě cihličky označené jako 1/3 a nad ně z téhož
okraje polož jednu cihličku označenou jako 1/6. Jak velká část cihly je pokryta
pouze jednou vrstvou? Přesvědč o tom své spolužáky.
3. Přilož nad největší cihlu od okraje jednu cihličku označenou jako 1/2 a nad ni
z téhož okraje polož dvě cihličky označené jako 1/5. Jak velká část cihly je pokryta
pouze jednou vrstvou? Přesvědč o tom své spolužáky.
4. Přilož nad největší cihlu od okraje tři cihličky označené jako 1/4 a nad ně z téhož
okraje polož jednu cihličku označenou jako 1/6. Jak velká část cihly je pokryta
pouze jednou vrstvou? Přesvědč o tom své spolužáky.
Poznámka: očekávané řešení úkolu č. 1.:
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B

Geometrické modelování

1 Čtverečkovaný papír pomáhá
- Úkol: Pomocí čtvercové sítě zjisti, kolik je:
1.

2.

4.

3.

2 Hodiny
- Úkol: Pomocí ciferníku zjisti, jak dlouho jde Kryšpín pěšky do školy.
1. Kryšpínovi trvá cesta
do školy

hodiny.

2. Kryšpínovi trvá cesta
do školy

hodiny.

3. Kryšpínovi trvá cesta
do školy

hodiny.

4. Kryšpínovi trvá cesta
do školy

hodiny.

hodiny jede autobusem

hodiny

a

autobusem a zbytek

autobusem a zbytek

autobusem a zbytek

cesty jde pěšky.

cesty jde pěšky.

cesty jde pěšky.

zbytek

pěšky.

cesty

jde

jede

hodiny

jede

hodiny

jede

3 Číselná osa
- Úloha: Žofka čte knihu. Za dva dny přečetla 2/3 knihy. V pondělí přečetla 1/4 knihy.
Jakou část knihy přečetla v úterý? Zjisti, zda v úterý přečetla více nebo méně
než polovinu knihy.
Pokus se úlohu nejprve vyřešit pomocí obrázku.
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MO TI V A Č NÍ Ú L OH Y :

A

N Á S O BE NÍ

Z L OM KŮ

Manipulativní činnosti

1 Přirozené číslo vynásobené zlomkem
Zlomkovnice
- instrukce viz Zlomek jako vztah část-celek (Zlomkovnice)
Úloha: Honza by chtěl dát svým čtyřem kamarádům třetinu pizzy. Kolik nejméně celých
pizz musí koupit? Jak velkou část pizz rozdá? Jak velká část pizzy mu zbyde?

Komentář k řešení:

Úlohu převedeme na problém: čtyři skupiny po jedné třetině,
nebol-li 4 reprezentuje počet celků, a

představuje část každého

celku.

2 Zlomek vynásobený zlomkem
Stavba z kostek
Úloha: Postav stavbu, kde dvě třetiny ze všech kostek budou krychle, a právě jedna
polovina těchto krychlí bude modrých. Jaká část celé stavby je tvořena modrými
krychlemi?
Komentář k řešení: Žáci mohou dojít k mnoha řešením, například:

xvi
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B

Geometrické modelování

1 Čtverečkovaný papír pomáhá
- Úkol: Pomocí čtvercové sítě zjisti, kolik je:
1.

2.

3.

4.

3. Kryšpína to dnes

4. Kryšpín dnes na pouti

2 Hodiny
- Úkol: Pomocí ciferníku zjisti
1. Kryšpín strávil

2. Kryšpín strávil

na labutích, řetízku i

na labutích, řetízku,

na pouti příliš

strávil

na horské dráze

lochnesce i na horské

nebavilo, strávil na ní

pětiny této doby

dráze hodiny.

jen

skákal na trampolíně.

hodiny. Kolik hodin
strávil na těchto
pouťových atrakcích?

Kolik hodin strávil
na těchto pouťových

hodiny. Třetinu

této doby střílel
na střelnici, kde nic

hodiny. Dvě

Kolik hodin strávil
na trampolíně?

nevystřelil.

atrakcích?

Kolik hodin strávil
na střelnici?

3 Číselná osa
Úloha: Žofka čte knihu. Za pondělí a úterý přečetla 8/12 knihy. Za oba dny přečetla
stejný počet stránek. Zjisti, zda v pondělí přečetla více nebo méně než čtvrtinu
knihy?
Pokus se úlohu nejprve vyřešit pomocí obrázku.
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MO TI V A Č NÍ Ú L OH Y :

A

D Ě L E NÍ

Z L O M KŮ

Manipulativní činnosti

1 Přirozené číslo dělené zlomkem
Rozlévání lahví
Úloha: Na svoji narozeninovou oslavu jsi koupil 2 litrové láhve Rychlých špuntů. Do kolik
čtvrtlitrových skleniček tento objem rozliješ?
Při řešení této úlohy využij 2 litrové plastové láhve naplněné vodou a několik
čtvrtlitrových skleniček.
Řešení:

¼l
=

+

¼l

+

¼l

+

¼l

+

¼l

+

¼l

+

¼l

+

¼l

2 Zlomek dělený přirozeným číslem
Zlomkovnice
Úloha: Rozděl spravedlivě mezi Petra a Pavla tři čtvrtiny pizzy.
Komentář k řešení:

Každou ze tří čtvrtiny pizzy rozdělíme na polovinu, a tak
dostaneme nové díly, které jsou osminami původní pizzy.
Každému z hochů připadnou tři takto vzniklé díly, tedy 3/8 celé
pizzy.

Postup výpočtu můžeme zapsat následovně
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3 Zlomek dělený zlomkem
Stavba z LEGA
Úloha: Jak velkou část hnědé kostky představuje jedna zelená kostka?
Kolik zelených kostek se vejde na jednu a půl hnědé kostky? Zapiš úlohu pomocí
zlomku.

B Geometrické modelování
1 Čtverečkovaný papír pomáhá
Úkol: Pomocí čtvercové sítě zjisti, kolik je:
1.

2.

3.

4.

2 Hodiny
- Úkol: Využij ciferníky k tomu, abys vypočítal, kolik je:
1.

2.

3.

xix
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3 Číselná osa
-

Úloha: Hurvínek s Máničkou čtou stejnou knihu. Hurvínek už přečetl 2/5 knihy.
Mánička jen 4/15 knihy. Kolikrát více stran přečetl Hurvínek než Mánička?
Úlohu řeš pomocí číselných os.

xx

Příloha 2: Miniolympiáda

ZLOMKY
Úloha 1
Které obrázky znázorňují polovinu?

A)

B)

C)

D)

E)

Proč?

Úloha 2
Na kterém kruhu je vybarvením jeho části znázorněn přibližně stejný zlomek jako
na obdélníku?

A)

B)

C)

D)

E)

Proč?

Úloha 3
Který z následujících zlomků je nejmenší?
A)

B)

C)

Proč?

Úloha 4
Najdi alespoň 3 možnosti, jak rozdělit obdélník na čtvrtiny.
Řešení:

xxi

D)

E)
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Úloha 5
Spravedlivě rozděl 3 pizzy mezi 4 lidi.
Řešení:

Úloha 6
Dana peče makové koláče z velké dávky, která je dvakrát větší, než uvádí původní recept.
Jestliže v původním receptu bylo zapotřebí
šálku cukru, kolik šálků cukru Dana pro své
koláče potřebuje?

Řešení:
Odpověď:

Úloha 7
Petr s Martinou měli za sebou dvě třetiny plánované cesty, když dorazili k rozhledně.
Kolik kilometrů pochodu mají ještě před sebou, jestliže zatím ušli 24 km?

Řešení:
Odpověď:
Úloha 8
Vytvoř slovní úlohu, k jejímuž vyřešení stačí vypočítat
Řešení:
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Příloha 3: Didaktický test

ZLOMKY
Úloha 1
Které obrázky znázorňují polovinu?

A)

B)

C)

D)

E)

Proč?

Úloha 2
Na kterém kruhu je vybarvením jeho části znázorněn přibližně stejný zlomek jako
na obdélníku?

A)

B)

C)

D)

E)

Proč?

Úloha 3
Který z následujících zlomků je nejmenší?
A)

B)

C)

Proč?

Úloha 4
Najdi alespoň 3 možnosti, jak rozdělit obdélník na čtvrtiny.
Řešení:

xxiii

D)

E)

Příloha 3: Didaktický test

Úloha 5
Spravedlivě rozděl 3 pizzy mezi 4 lidi.
Řešení:

Úloha 6
Dana peče makové koláče z velké dávky, která je dva a půlkrát větší, než uvádí původní
recept. Jestliže v původním receptu bylo zapotřebí šálku cukru, kolik šálků cukru Dana pro
své koláče potřebuje?

Řešení:
Odpověď:

Úloha 7
Petr s Martinou měli za sebou dvě třetiny plánované cesty, když dorazili k rozhledně.
Kolik kilometrů pochodu mají ještě před sebou, jestliže zatím ušli 24 km?

Řešení:
Odpověď:
Úloha 8
Vytvoř slovní úlohu, k jejímuž vyřešení stačí vypočítat
Řešení:

xxiv

.

