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Abstrakt
Tato diplomová práce zkoumá možnost zařazení manhattanské metriky jako učiva
na druhý stupeň základní školy a to několika způsoby. V první řadě zkoumá
kurikulární dokument státní úrovně (RVP ZV) a rozebírá, ve kterých bodech by
zařazení této látky korespondovalo s koncepcí výuky na druhém stupni ZŠ. Za
druhé, je v této práci analyzována vybraná sada učebnic z pohledu úloh
souvisejících s neeuklidovskými metrikami. V rámci práce je popsán a vyhodnocen
didaktický experiment, jehož cíli bylo zjistit na vybraném vzorku žáků, zda žáci
dokáží úspěšně pracovat v prostředí manhattanské metriky a zda výuka, která
v rámci experimentu proběhla ovlivnila jejich představy o úsečce a kružnici
v souvislosti s danou problematikou. Současně byl pro účely experimentu vytvořen
didaktický materiál, který je v práci též prezentován.

Abstract
This master's thesis explores the possibility of including Taxicab metric as a subject
matter into instruction at lower secondary level of education and it does so in
several ways. Firstly, it looks into a curricular document of state level (Framework
Educational Programme) and discusses instances at which the subject matter and
the concept of lower secondary education are in agreement. Secondly, this thesis
analyses a selected series of textbooks with respect to exercises that can be seen as
linked to non-Euclidean metrics. Furthermore an experiment is described and
evaluated, whose purpose, as a part of this thesis, was to find out if selected pupils
can successfully solve problems in the context of the Taxicab metric and if related
instruction influenced pupils' understanding of the concept of line segment and
circle in a desired way. The teaching material which constituted an integral part of
the experiment is presented as well.
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Úvod
Výrok, kterým bych chtěl uvést svoji diplomovou práci, možná přijde některým
čtenářům překvapivý, přicházejíc od člověka, který svoji bakalářskou práci věnoval
geometrii, a zároveň od studenta učitelství matematiky, ale v dalším kontextu snad
lépe objasní motivaci, která stojí v pozadí této práce. Jako žák jsem geometrii neměl
rád. Nechci zde rozebírat, zda to bylo způsobeno mým postojem k přesnému
rýsování, učiteli, nebo nějakým jiným faktorem, pravdou ale zůstává, že na základní
škole jsem k ní netíhl a když jsem se na střední škole seznámil s analytickou
geometrií, můj postoj k ní byl vřelejší než k té syntetické.
Čas plynul a v posledních letech se můj postoj ke geometrii změnil. Jednak jsem si
začal uvědomovat její význam pro tříbení logického myšlení, jednak jsem se
seznámil s konceptem, který podnítil zkoumání vedoucí k bakalářské práci.
Hovořím o konceptu metriky. O tom, co metrika je a jak je v matematice definována
bude pojednávat jedna z kapitol této práce, na tomto místě však stačí říct, že jde do
jisté míry o formalizaci konceptu měření vzdálenosti. Vzdálenost je součástí
některých definic geometrických objektů, například kuželoseček, a tak může změna
způsobu jejího určení ovlivnit jejich tvar.
Vzhledem k tomu, že v průběhu svých studií jsem byl konfrontován převážně
s euklidovskou metrikou (o euklidovské metrice více též v teoreticko-matematické
části této práce), znamenal pro mě poznatek, že kružnice může nabývat různých
tvarů důležitou změnu v chápání útvarů a podnítila hlubší studium této
problematiky. Tato osobní zkušenost mě potom dovedla k přesvědčení, že
seznámení žáků s neeuklidovskými metrikami na základní nebo střední škole by
mohlo být pro některé z nich dostatečně atraktivní na to, aby v případě, že je
geometrie neoslovuje, pomohlo vybudovat pozitivnější vztah k této oblasti
matematiky a motivovalo je k vlastní aktivitě. O důležitosti motivace v rámci
poznávacího procesu hovoří například Hejný a Kuřina (2009, s. 129): „Vzhledem
k tomu, že vzdělávací proces chápeme jako proces konstruování poznatkových
struktur u jednotlivých žáků, tedy jako proces kultivace žákova duševního světa,
hraje v našem pojetí klíčovou roli motivace. Žák, který se nebude chtít učit, který
nebude mít o učení zájem, který nebude k učení motivován, si žádnou poznatkovou
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strukturu nevybuduje, ba ani ji budovat nezačne, neboť k tomu je potřeba jeho
aktivita.“
Už ve své bakalářské práci (Bruna, 2012) jsem vyjádřil přesvědčení, že zkoumání
neeuklidovské geometrie v sobě

nese potenciál k rozvoji kritického myšlení.

Pomocí zaujmutí jiného úhlu pohledu, v tomto případě pomocí zvolení jiného
postupu, jak určovat vzdálenost mezi dvěma body, žák může dospět k poznání,
které boří představy o elementárních geometrických útvarech, jako například
kružnici. Jelikož schopnost zaujímat různé úhly pohledu a docházet tak
k obohacujícím závěrům je schopnost, kterou žák později může uplatnit ve světě
mimo školní třídu, poskytuje zařazení neeuklidovských metrik do výuky
matematiky prostor k ukázání toho, že matematika jako předmět má ve škole své
místo právem, v souladu s tím, jak na věc nahlíží Hejný a Kuřina (2009, s. 189):
„Skutečností přitom zůstává, že většinu matematických poznatků, které škola učí,
stejně převážná část populace nepoužije a budujeme fikci, když tvrdíme, že jsou pro
matematické vzdělání nezbytné. Přiznejme sebekriticky, že o tyto poznatky nejde
v první řadě, ale že jde spíše o vytváření kladného poměru k poznání reality
a o příspěvek matematiky k rozvoji kognitivních schopností žáků, o jejich
osobnostní zrání.“ Hejný a Kuřina (2009) na straně 196 shrnují: „Matematické
vzdělávání bude užitečné a smysluplné, bude-li rozvíjet a pěstovat schopnost
samostatného a kritického myšlení.“
Hlavním cílem této diplomové práce tedy je zjistit, zda-li je možné neeuklidovské
metriky jako látku do výuky zařadit a zda-li takto koncipovaná výuka může změnit
žákovské představy o elementárních geometrických útvarech. Stejně jako
v bakalářské práci se zaměřuji na metriku manhattanskou. Vzhledem k její
nenáročnosti na matematický aparát a modelům zavedení vycházejících z reálného
a dobře uchopitelného kontextu jsem vybral jako cílovou skupinu žáky druhého
stupně základní školy a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Následující
odstavce v krátkosti představují strukturu práce, a tím pádem podávají lepší přehled
o tom, jakým způsobem byla využitelnost látky zjišťována.
Rešeršní část je rozdělena do tří částí. První část zkoumá možnost zařazení výuky
manhattanské metriky na základní škole z hlediska Rámcového vzdělávacího
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programu pro základní vzdělávání. Druhá je potom analýzou vybrané sady učebnic
z pohledu zařazení úloh, které souvisí se zvolenou problematikou. Třetí se zabývá
zkušenostmi s výukou manhattanské matriky na druhém stupni ZŠ, kde jako hlavní
zdroj informací posloužilo prohledávání internetových stránek.
Po rešeršní části následuje část teoreticko-matematická, která v kompaktní podobě
představuje pojem metriky a manhattanské metriky a dále úsečku a kružnici
v manhattanské metrice, čímž čtenáře seznamuje s matematickým obsahem, který
byl předmětem výuky realizované v rámci didaktického experimentu, který je
představen dále. Tato kapitola vychází z příslušných kapitol mé bakalářské práce,
ovšem na rozdíl od nich slouží spíše jako rychlý úvod a přehled, nezachází již do
větších podrobností, s odvoláním na bakalářskou práci vynechává důkazy, stejně tak
jako nepojednává o elipse, hyperbole ani parabole v manhattanské metrice, neboť
tyto kuželosečky nebyly v didaktickém experimentu pokryty.
Výše zmíněný didaktický experiment spočíval v odučení dvou vyučovacích hodin
v tercii na osmiletém gymnáziu zaměřených na manhattanskou metriku, po nichž
žáci vyplňovali krátký dotazník. Další kapitola tedy uvádí principy, na kterých byla
koncepce vyučování a tvorba didaktického materiálu založena, didaktický materiál
je představen, stejně tak jako je popsán plán vyučovacích hodin a průběh
experimentu. Klíčové

podkapitoly jsou ale ty, které hodnotí průběh výuky

z pohledu její náročnosti pro žáky a které prezentují výsledky dotazníkového
šetření zaměřeného na změnu představ o kružnici a úsečce u žáků a nabízejí diskuzi
o těchto výsledcích. Po ní jsou v krátkosti nastíněny možnosti, jak koncepci výuky
upravit, aby se stala efektivnější.
Dílčím cílem bylo vytvořit výše zmíněný didaktický materiál, který je v práci
představen, jako oporu pro výuku, na níž byl didaktický experiment založen. Tento
materiál pokrývá úvod do zvolené problematiky. Je patrné, že ačkoli práce obsahuje
části, ze kterých se dají vyvodit celoplošné závěry (například analýza Rámcového
vzdělávacího programu), spíše než o komplexní popis současné situace v České
republice se jedná o popis konkrétní zkušenosti s výukou manhattanské metriky.
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1 Rešeršní část
1.1 Manhattanská metrika z pohledu Rámcového vzdělávacího
programu
Jak už bylo řečeno v úvodu, tato kapitola se sestává ze tří částí. V té první se
podíváme na to, jak by případné zařazení manhattanské metriky do výuky na
druhém stupni základní školy korespondovalo s Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání, kurikulárním dokumentem státní úrovně.
V první řadě je potřeba říci, že vzdělávání ve školách se neřídí přímo Rámcovým
vzdělávacím programem (dále jen RVP), nýbrž Školním vzdělávacím programem
(dále jen ŠVP), který si škola tvoří sama, a který vychází právě z RVP. Vztah mezi
jednotlivými kurikulárními dokumenty je znázorněn na obr. 1 a je převzat
z (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, 2007, s. 5).

Obr. 1: Systém kurikulárních dokumentů ČR
Faktem je, že manhattanská metrika není jako učivo přítomna v Rámcovém
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV). To ovšem
neznamená, že se současným RVP ZV není do výuky na školách možné toto učivo
zařadit. Jak dokládá například (VUP Praha, 2005), do ŠVP je možné zahrnout
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i učivo, které je nad rámec RVP. Příspěvek se zabývá často kladenými dotazy při
tvorbě ŠVP, proto v citaci uvádím jak dotaz, tak odpověď:
„Jak máme nakládat s učivem v ŠVP, když při výuce zjistíme, že toho můžeme
probrat se žáky víc, než jsme si uvedli v ŠVP? Nebylo by lepší rovnou dopředu
v ŠVP uvést do poznámky, že v případě zvládnutí tohoto učiva je možné ještě
zařadit toto jako nadstavbovou část? Nebo je lepší tyto poznámky psát jen
a pouze

do

tematického

plánu?

Nejprve je třeba si uvědomit, že největší důraz ve vzdělávání podle ŠVP je kladen
na dosažení výstupů vyučovacích předmětů, tedy na dosažení očekávaných výstupů
vzdělávacích oborů v RVP ZV. Učivo chápejme jako prostředek k dosažení těchto
výstupů. Pokud budete chtít rozšířit vzdělávací obsah, samozřejmě můžete, ale
mějte na paměti, aby žáci nebyli přetěžováni. Obě varianty, které uvádíte, je možné
využít. Je však zapotřebí si uvědomit, že pokud uvedete do ŠVP nadstavbový
(rozšiřující) vzdělávací obsah, stává se povinným pro tu skupinu žáků, pro niž je
určen.“
Hlavním cílem této podkapitole ovšem není prostě konstatovat, že manhattanskou
metriku jako učivo do výuky na základních školách zařadit lze, přestože není
uvedena v RVP ZV, ale poukázat na místa v RVP ZV, která jsou z pohledu zařazení
této látky do výuky relevantní. Půjde především o oblast klíčových kompetencí,
vzdělávací oblast Matematika a její aplikace a v menší míře o průřezová témata. Ve
zbytku kapitoly se odkazuji na (Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání, 2007). Jedná se o verzi, která je ke stažení na stránkách MŠMT ČR. Pro
jednoduchost citací se na tento zdroj odkazuji ve zbytku podkapitoly jako na RVP
ZV.
Než se však zaměříme na tyto tři klíčová místa v RVP ZV, uvedu zde, proč si
myslím, že je zařazení manhattanské metriky do výuky na druhém stupni základní
školy v souladu s jejím pojetím a cíli. Cituji z RVP ZV, (s. 4): „Základní vzdělávání
na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim
umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou
k uvážlivému

a kultivovanému

chování,

k

zodpovědnému

rozhodování

a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie.“
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V bakalářské práci (Bruna, 2012) jsem vyjádřil přesvědčení, že tato látka má
potenciál k budování kritického myšlení, už kvůli tomu, že jejím jádrem je zaujmutí
nového úhlu pohledu na elementární geometrické útvary. A právě toto budování
kritického myšlení a zaujímání různých úhlů pohledu považuji za součást
zodpovědného rozhodování, ke kterému má základní vzdělávání na druhém stupni
vést.
Stejně tak jako jiné matematické učivo by manhattanská metrika rovněž sledovala
jeden z cílů základního vzdělávání, který uvádí RVP ZV (s. 4): „podněcovat žáky
k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů“.
RVP ZV definuje klíčové kompetence následovně (s. 6): „Klíčové kompetence
představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých
pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.“ Dále dodává tamtéž:
„Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových
kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další
vzdělávání a uplatnění ve společnosti.“ Jestliže máme zjistit, zda by zařazení
manhattanské metriky do výuky naplňovalo cíl vzdělávání, je nutné prodiskutovat,
zda by přispívalo k vybavení žáků klíčovými kompetencemi. O vztahu mezi učivem
a klíčovými kompetencemi hovoří RVP ZV následovně (s. 6): „Ve vzdělávacím
obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených
očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady
k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni
klíčových kompetencí.“ Učivo tedy není cílem vzdělávání samo o sobě, ale
prostředkem k získání klíčových kompetencí. Podívejme se tedy, ke kterým
z dílčích výstupů klíčových kompetencí by se daná látka nejsilněji vztahovala.
Jedním z dílčích výstupů Kompetence k učení je podle RVP ZV (s. 6) „[žák]
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě
toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské
a kulturní jevy“. Hlavním pojítkem mezi tímto výstupem a manhattanskou metrikou
je právě ono uvádění věcí do souvislostí, konkrétně to, že tvar geometrického útvaru
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je závislý na zvolené metrice. Toto by mohlo též přispět k tomu, že se žáci vytvoří
komplexnější pohled na tento matematický jev.
Zařazení manhattanské metriky do výuky by též sledovalo osvojování si
Kompetence k řešení problémů. I pokud pomineme dílčí výstup (RVP ZV, s. 7)
„[žák] samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení
problémů logické, matematické a empirické postupy“, který je vlastní snad celé
oblasti Matematika a její aplikace, právě rozvojem kritického myšlení se
manhattanská metrika dotýká i následujícího výstupu uvedeného tamtéž: „[žák]
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí“.
Dalo by se říci, že tato látka se nepřímo vztahuje i ke Kompetenci sociální
a personální a to díky zaujímání jiných úhlů pohledu. V jednom z dílčích výstupů
této kompetence se totiž hovoří o respektování různých hledisek. Tato vazba je
nepřímá proto, že zaujímání samozřejmě automaticky neznamená respektování.
Znění dílčího výstupu podle RVP ZV uvádím zde (s. 8): „[žák] přispívá k diskusi
v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat
s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje
různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají“.
Druhým místem v RVP ZV, které se zařazením dané látky do výuky úzce souvisí, je
pochopitelně vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. V následujících
odstavcích je rozebráno, kam do struktury této vzdělávací oblasti manhattanská
metrika jako učivo patří. V RVP ZV je vzdělávací oblast Matematika a její aplikace
na druhém stupni základní školy rozdělena na čtyři tematické okruhy, jmenovitě
Číslo a proměnná, Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a prostoru
a Nestandardní aplikační úlohy a problémy. V RVP jsou tyto oblasti popsány jednak
jejich charakteristikou, jednak jejich obsahem, který se dále dělí na očekávané
výstupy a učivo. Nejdříve proberme tyto okruhy z pohledu jejich charakteristiky
a toho, jak se k ní váže manhattanská metrika jako učivo.
V charakteristice okruhu Číslo a proměnná se mimo jiné píše (RVP ZV, s. 21): „Učí
se

[žáci]

získávat

číselné

údaje

měřením,

odhadováním,

výpočtem

a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci
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reálných situací.“ Manhattanská metrika, jako i každá jiná metrika, je tedy s tímto
okruhem spojena právě tím, že vzdálenost, kterou získáme například měřením, je
vyjádřena číslem.
Tím, že manhattanská metrika souvisí s reálný světem tím, že její diskrétní model
vychází z idealizovaného plánku velkoměsta, a tím, že tvar geometrických útvarů
závisí na metrice, je možné objevit souvislost mezi danou látkou a charakteristikou
oblasti Závislosti, vztahy a práce s daty, která mimo jiné říká (RVP ZV, s. 21):
„V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají
určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa,
a seznamují se s jejich reprezentacemi.“
Není jistě překvapením, že nejvíce ze všech okruhů souvisí manhattanská metrika
právě s okruhem Geometrie v rovině a prostoru. Geometrické útvary, modelování
reálných situací, měření délky, zkoumání tvaru. Všechny tyto pojmy se objevují
v charakteristice tohoto okruhu a úzce souvisí s danou látkou. Pro úplnost zde celou
charakteristiku uvádím (RVP ZV, s. 21): „V tematickém okruhu Geometrie v rovině
a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují
reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude
kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se
porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch
a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky
k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných
životních situací.“
Právě tím, že manhattanská metrika stojí stranou kurikula, alespoň na státní úrovni
a tím, že úzce souvisí s reálným světem, jak už bylo zmíněno výše, je tato
problematika blízká též okruhu Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Tato
souvislost bude jistě zřejmá po uvedení části textu charakteristiky okruhu (RVP ZV,
s. 21): „Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační
úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech
a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení.
Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého
základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného
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života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační
náčrty, řešit optimalizační úlohy.“
Nyní se podívejme, jak souvisí manhattanská metrika jako učivo s tematickými
okruhy z pohledu jejich obsahu, tedy z pohledu očekávaných výstupů a učiva.
Stejně tak jako ve vztahu k charakteristice tematického okruhu Číslo a proměnná se
i u očekávaných výstupů odráží skutečnost, že určování délky znamená získávání
číselné hodnoty. S tímto koresponduje právě následující výstup (RVP ZV, s. 24):
„ [žák] analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel“
Zajímavé je, že z hlediska očekávaných výstupů v okruhu Geometrie v rovině
a prostoru není k nalezení mnoho styčných bodů. Pokud ale přistoupíme k útvarům,
jako například kružnice jako k množině bodů dané vlastnosti, bude výuka
manhattanské metriky a tvaru útvarů v ní přispívat k následujícímu očekávanému
výstupu (RVP ZV, s. 25): „[žák] využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti
k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh“
V návaznosti na to co bylo řečeno o charakteristice okruhu Nestandardní aplikační
úlohy a problémy a spojitosti mezi touto charakteristikou a manhattanskou
metrikou, lze konstatovat, že tato látka spadá přímo do učiva „logické a netradiční
geometrické úlohy“ (RVP ZV, s. 25).
Oblast Matematika a její aplikace je též definována v RVP ZV z hlediska svého
cílového zaměření. Dá se říci, že v případě zařazení dané látky do výuky by toto
učivo přispívalo k naplňování minimálně tří cílů. První z nich explicitně hovoří
o měření a porovnávání vzdáleností, tedy něčem, co leží přímo v jádru
problematiky. Cituji (RVP ZV, s. 21): „Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti
směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k […]
využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech –
odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace.“
Předpokládaný rozvoj kritického myšlení zase rezonuje s následující cílem (RVP
ZV, s. 21, 22): „Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí tím, že vede žáka k […] rozvíjení kombinatorického
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a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci
prostřednictvím řešení matematických problémů.“
A nakonec tím, že daná látka souvisí s idealizovaným plánkem velkoměsta a její
diskrétní model s modelováním reálných situací, přispívala by výuka zaměřená na
manhattanskou metriku k naplňování následujícího cíle (RVP ZV, s. 21, 22):
„Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k […] vnímání složitosti reálného světa a jeho
porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací
reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití;
k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může
být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými
modely.“
Poslední oblastí RVP, které bude v této kapitole věnována pozornost jsou průřezová
témata. Ty RVP ZV definuje následovně (s. 82): „Průřezová témata reprezentují
v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou
a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem
základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro
jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti
postojů a hodnot.“ RVP ZV dále hovoří o vztahu mezi obsahem výuky
a průřezovými tématy takto (s. 82): „Podmínkou účinnosti průřezových témat je
jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů
a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu.“ Pojďme se
tedy podívat na to, v čem by se dala propojenost mezi průřezovými tématy
a manhattanskou metrikou spatřit.
V RVP je každé průřezové téma popsáno pomocí charakteristiky, přínosu k rozvoji
osobnosti žáka a tematických okruhů. Obecně se dá říci, že propojenost
s průřezovými tématy není velká, a vychází především z předpokládaného rozvoje
kritického myšlení, využívání schopnosti zaujímat různé pohledy na situaci
a vyvozování závěrů při zaujmutí jiného ohledu pomocí logiky. U Osobnostní
a sociální výchovy se dá najít spojitost s manhattanskou metrikou minimálně
v následujících dvou případech. U přínosu k rozvoji osobnosti žáka se mimo jiné
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uvádí že téma „vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů
k řešení problémů“ (RVP ZV, s. 83). Zde jde především o různost přístupů. Zvolí-li
se jiný způsob měření, výsledek se může zásadně lišit. Dále téma zahrnuje
tematický okruh Kreativita, který hovoří mimo jiné o schopnosti vidět věci jinak.
Cituji (RVP ZV, s. 84): „Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
(pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti
"dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích“. Téma
Osobnostní rozvoj ještě reflektuje problematiku respektu, stejně tak jako některá
další témata reflektují toleranci. Jak už bylo ale řečeno dříve, schopnost zaujímat
různé pohledy ještě automaticky nezaručuje respektování a toleranci, zvláště pak
pokud se pěstuje tato schopnost v matematice, ale průřezové téma hovoří o toleranci
v mezilidských vztazích. Proto v dalším textu nepovažuji vztah dané látky
k respektu a toleranci za relevantní.
Předpokládaný rozvoj kritického myšlení představuje pojítko i k průřezovému
tématu Výchova demokratického občana. V charakteristice tohoto tématu se totiž
praví (RVP ZV, s. 85): „V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to
spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj
kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému
uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.“
Společně s logickou dedukcí jako součástí racionálního myšlení potom vytváří
kritické myšlení rovněž vazbu na průřezové téma Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech, jako součást tradičních evropských hodnot. Cituji
z charakteristiky tohoto tématu uvedené v RVP ZV (s. 87): „Podporuje ve vědomí
a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná
lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním
uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí.“ Myšlenka evropských hodnot se
odráží i v jednom z přínosů k rozvoji osobnosti žáka, který zní (RVP ZV, s. 88):
„[průřezové téma] podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám“

1.2 Neeuklidovské metriky z pohledu učebnic
Původní koncepce této podkapitoly počítala s tím, že její obsah bude velmi odlišný
od toho, který je tu k vidění. Rešerše měla pokrýt všechny učebnice matematiky pro
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druhý stupeň základní školy, nebo jeho ekvivalent, od první republiky. Ukázalo se
však, že vyšlých učebnic je příliš mnoho na to, aby takto komplexní analýza mohla
být provedena, třeba i jen u učebnic, které vyšly od roku 1993. Na CD příloze jsou
pro představu o počtu učebnic, splňující výše uvedené kritérium, přiloženy dva
seznamy. Jeden řazený abecedně, druhý chronologicky.
Nakonec byla zvolena mnohem skromnější varianta, která spočívá v analýze jedné
sady učebnic, která je v současné době používána na školách. Protože zaměření
pouze na manhattanskou metriku by bylo příliš úzké, analýza cílila na
neeuklidovské metriky obecně. Jejím cílem bylo zmapovat úlohy, které explicitně,
nebo, mnohem spíše, implicitně reflektují právě tuto matematickou oblast.
K rešerši byla vybrána sada učebnic od autorů Odvárka a Kadlečka pro druhý
stupeň základní školy. Pohnutka, která stála právě za tímto výběrem, byla ta, že
autor této práce má s její analýzou předchozí zkušenosti. Je nutno podotknout, že
nehledě na volbu sady by byly výsledky zde prezentované vždy jen ilustrativní
vzhledem k celkovému počtu učebnic.
Zde předkládám kompletní seznam učebnic v sadě, včetně údaje o vydání a roku
vydání. V závorce je pak uveden tvar bibliografické citace, která je použita v textu.
Matematika pro 6. ročník základní školy [1]: Opakování z aritmetiky a geometrie,
1. vydání, 1997 (Odvárko, Kadleček, 1997a)
Matematika pro 6. ročník základní školy [2]: Desetinná čísla, dělitelnost, 1. vydání,
1997 (Odvárko, Kadleček, 1997b)
Matematika pro 6. ročník základní školy [3]: Úhel, trojúhelník, osová souměrnost,
krychle a kvádr, 1. vydání, 1997 (Odvárko, Kadleček, 1997c)
Matematika pro 7. ročník základní školy [1]: Zlomky, celá čísla, racionální čísla,
dotisk 1. vydání, 1998 (Odvárko, Kadleček, 1998a)
Matematika pro 7. ročník základní školy [2]: Poměr, přímá a nepřímá úměrnost,
procenta, dotisk 1. vydání, 1998 (Odvárko, Kadleček, 1998b)
Matematika pro 7. ročník základní školy [3]: Shodnost, středová souměrnost,
čtyřúhelníky, hranoly, 1. vydání, 1999 (Odvárko, Kadleček, 1999a)
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Matematika pro 8. ročník základní školy [1]: Mocniny a odmocniny, Pythagorova
věta, dotisk 1. vydání, 1999 (Odvárko, Kadleček, 1999b)
Matematika pro 8. ročník základní školy [2]: Lineární rovnice, základy statistiky, 1.
vydání, 1999 (Odvárko, Kadleček, 1999c)
Matematika pro 8. ročník základní školy [3]: Kruh, kružnice, válec, konstrukční
úlohy, 1. vydání, 2000 (Odvárko, Kadleček, 2000a)
Matematika pro 9. ročník základní školy [1]: Lomené výrazy, rovnice, soustavy
rovnic, 1. vydání, 2000 (Odvárko, Kadleček, 2000b)
Matematika pro 9. ročník základní školy [2]: Funkce, podobnost, goniometrické
funkce, 1. vydání, 2000 (Odvárko, Kadleček, 2000c)
Matematika pro 9. ročník základní školy [3]: Jehlan, kužel, koule, finanční
matematika, dotisk 1. vydání, 2001 (Odvárko, Kadleček, 2001)
Pro rešerši bylo potřeba vytyčit kritéria, která musí úloha splnit, aby byla označena
jako úloha, která reflektuje neeuklidovské metriky. Nakonec byla zvolena
následující dvě kritéria, z nichž úloha musela splňovat alespoň jedno.
1. V úloze se určuje vzdálenost mezi dvěma body jinak, než určením délky
rovné čáry je spojující.
2. Úloha explicitně hovoří o vzdálenosti (euklidovské či jiné), ale nejde
o vzdálenost mezi dvěma geometrickými body, nebo místy, nýbrž objekty
jinými.
Nutno poznamenat, že druhá z podmínek byla přidána proto, aby pokrývala
koncepty jako například Hammingova vzdálenost (více o ní v podkapitole 2.2).
Jelikož při klasifikaci úloh se jevila dominantní (pokud se druhá vůbec vyskytla)
vždy jedna z podmínek, nalezené úlohy bylo možné rozčlenit do dvou kategorií. Ta
s úlohami s dominantní první podmínkou byla nazvána Kategorie 1, ta s úlohami
s druhou podmínkou jako dominantní Kategorie 2. Následující odstavce nabízejí
přehled úloh v těchto dvou kategoriích. Vzhledem k tomu, že jsem analýzu prováděl
sám, je posuzování úloh zatíženo subjektivitou a nelze vyloučit, že někdo jiný by
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i přes stejné kladené požadavky zahrnul některé další úlohy, případně některé z těch
zde prezentovaných nezařadil.
Předně je potřeba říci, že dále prezentované úlohy nejsou všechny, které byly
v učebnicích objeveny. Přesto jde ale o reprezentanty určitých kategorií. Celkový
počet úloh v sadě učebnic, které splňují alespoň jednu z výše uvedených podmínek,
je, pokud jsem se nedopustil chyby, 19.
Začněme první kategorií, která se ukázala být početnější. Jedním z hojně
zastoupených typů úloh bylo měření na mapě. Vzhledem k terénu není na mapách
nejkratší cesta mezi dvěma místy rovná. Úkolem tedy obvykle je určit vzdálenost
s pomocí mapy. Dobrým příkladem je například úloha 8 na straně 59 v (Odvárko,
Kadleček, 1999c). Viz obr. 2.

Obr. 2: Měření na mapě
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Další podkategorií budiž úlohy, v nichž je nejkratší cesta mezi dvěma místy rovná
čára, ovšem délky delších cest se považují za regulérně určenou vzdálenost také.
Tuto krkolomnou formulaci snad lépe objasní obr. 3, na němž je k vidění úloha E ze
strany 57 v (Odvárko, Kadleček, 1997c).

Obr. 3: Nejkratší cesta a cesty delší
Poměrně vzácným druhem úlohy byly ty, v nichž je rovná čára jako nejkratší
spojnice blokována a nejkratší cesta tudíž není reprezentována euklidovskou
úsečkou. Příkladem tohoto druhu úlohy je úloha F na straně 30 v (Odvárko,
Kadleček, 1997b). Viz obr. 4.

Obr. 4: Blokovaná cesta
Poslední podkategorií v Kategorii 1 jsou úlohy pracovně nazvané „teorie měření“.
Ačkoliv jejich smysl je právě opačný, tedy objasnit žákům jak se měří
v euklidovské metrice, tím, že jsou prezentovány i jiné (z pohledu úlohy chybné)
možnosti, vlastně prezentují jiné způsoby určování vzdálenosti. Jako příklad
poslouží úloha A na straně 40 v (Odvárko, Kadleček, 1999a).
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Obr. 5: Teorie měření
Do Kategorie 2 bylo zařazeno pouze několik úloh, se kterými jsem sám měl
problém při klasifikaci v tom smyslu, že pokud ukazují na neeuklidovské metriky,
jde o velmi jemný náznak. Jednalo se o úlohy, kde objekty nejsou body, ale čísla
a zadání používá slova odkazující na vzdálenost. Ukázkovým příkladem je úloha 1
ze strany 8 v (Odvárko, Kadleček, 1999b), kde je slovní obrat konotující vzdálenost
dán do uvozovek (obr. 6). Za velmi krajní případ těchto úloh by se daly považovat
i ty, v nichž se v souvislosti se vztahy mezi objekty, které nejsou geometrické body,
objevuje výraz „přibližně“.

Obr. 6: Vzdálenost čísel
Za zmínku ale jistě stojí to, že ačkoli některé úlohy můžou mít z hlediska
neeuklidovských metrik větší potenciál než jiné, ve výuce jde o to, jak jsou použity.
Tak se může stát, že souvislosti ve výše uvedených úlohách zůstanou skryty,
zatímco jiná úloha bude nějakým způsobem rozšířena a na problematiku poukáže.
Toho by mohla být příkladem například úloha B na straně 26 v (Odvárko, Kadleček,
1999c). Viz obr. 7. Zde už je rozdíl v cenně mezi dvěma půjčovnami znázorněn
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graficky. Vzdálenost mezi těmito polopřímkami by tedy šlo brát jako určitou
vzdálenost mezi půjčovnami pro určitý počet ujetých kilometrů.

Obr. 7: Vzdálenost mezi půjčovnami

1.3 Manhattanská metrika na 2. stupni ZŠ v literatuře
Poslední oblastí rešerše bylo hledání zdrojů které by líčily zkušenosti s výukou
manhattanské metriky na druhém stupni základní školy. Výstupy měly zahrnovat
jak český tak zahraniční kontext, ovšem s očekávanou převahou výsledků ze
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zahraničí., neboť moje vlastní zkušenost založená též na rozhovorech s několika
lidmi, kteří se pohybují ve školním prostředí, naznačovala, že v českém kontextu se
jedná o velmi vzácný fenomén, pokud se vůbec vyskytuje. K hledání byly využity
tři prostředky. Jednalo se jednak o databázi ERIC (http://eric.ed.gov/), dále
o hledání prostřednictvím Google Books (http://books.google.com/) a nakonec také
prosté vyhledávání přes službu Google (https://www.google.com/). Pro hledání
v českém kontextu bylo použito heslo „Manhattanská metrika základní škola“, pro
výsledky zahraniční velmi široké heslo „taxicab classroom“. Zde se hodí
poznamenat, že výsledky ze zahraničního kontextu jsou tedy nutně redukovány na
výsledky z anglofonní literatury.
Závěr

takto

provedené

rešerše

je

ovšem

jednoznačný.

Po

odfiltrování

nerelevantních výsledků, tedy takových, kde žáci nebyli v odpovídajícím věkovém
rozmezí, nebo jejich věk nebylo možné určit, kde se jednalo pouze o plány hodiny
bez jakéhokoliv popisu vlastní realizace a těch, kde se jednalo o matematickou
teorii jako takovou a nikoli o její výuku, nebyl nalezen žádný relevantní doklad
o výuce manhattanské metriky na druhém stupni základní školy. To samozřejmě
ještě neznamená, že výuka této látky na druhém stupni základní školy, nebo
v ekvivalentních ročnících neprobíhá, nebo neproběhla. Za prvé je možné, že
zkušenost s touto výukou nebyla vůbec zaznamenána, a nebo pokud byla, není
dostupná použitým vyhledávacím službám. Za druhé se mohlo stát, že takovýto
záznam nebyl z nějakého důvodu přehlédnut během vyhledávání. Parametry
vyhledávání též mohly výsledek vyřadit.
Na konec zde ale uvádím alespoň dva příklady. U prvního z nich se mi nepodařilo
dohledat složení vzorku žáků, nicméně výuka probíhala on-line. Jedná se
o (Krajcovic, 2009). Pro pohodlnější přístup uvádím odkaz přímo zde v textu:
http://hippocampusmath.blogspot.cz/2009/02/taxicab-geometry.html.

Druhým

je

plán výuky určený pro sedmé, osmé a deváté ročníky ve vzdělávacím systému
v USA (The Shodor Education Foundation, Inc., 2005). Zde ovšem chybí jakékoliv
poznámky o tom, jak byla výuka podle plánu realizována. Odkaz přikládám zde:
http://shodor.org/succeed-1.0/curriculum/MCN_NEW/lessons/nonEuclid.html.
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2 Teoreticko-matematická část
2.1 Úvod k teoreticko-matematické části
V této části diplomové práce bude představen koncept metriky z hlediska
matematické teorie a v návaznosti na to bude představena manhattanská metrika,
centrální pojem této práce. Tato kapitola si rovněž klade za cíl v krátkosti seznámit
čtenáře s tím, jak se manhattanské měření vzdálenosti promítá do tvaru úsečky
a kružnice při volbě definic těchto objektů, které reflektují pojem vzdálenosti.
Tato kapitola se převážně opírá o příslušné kapitoly v mojí bakalářské práci (Bruna,
2012) a protože jde pouze o tento vlastní zdroj a obsah kapitol je do textu organicky
včleněn, pro zjednodušení neuvádím citace příslušných pasáží. Na některých
místech pouze odkazuji na zdroje, použité při tvorbě příslušných kapitol bakalářské
práce, nebo v případě, že zdroj již není dostupný uvádím zdroj nový. Zvláštní
postavení má podkapitola věnovaná úsečce v manhattanské metrice. Ačkoli
bakalářská práce explicitně manhattanskou úsečku nerozebírá, značná část obsahu
podkapitoly je založena na pasážích pojednávajících o nejkratší cestě v idealizované
síti ulic města, je jejich sumarizací a doplněním.
Je nutné poznamenat, že tato část diplomové práce je koncipována odlišně od
kapitol v bakalářské práci, obsahujících četné exemplifikace pojmů, důkazy,
motivační úlohy k zavedení pojmů a induktivní přístup v případě objevení tvaru
manhattanské kružnice. Tyto aspekty zde buďto chybí úplně (důkazy) nebo jsou
minimalizovány. Bakalářskou práci tedy doporučuji všem případným čtenářům,
kteří cítí potřebu zabývat se zde prezentovanými koncepty hlouběji.

2.2 Metrický prostor a metrika
Myšlenka určování vzdálenosti je v matematice formalizována v pojmu metrický
prostor. Následující definice je parafrází definice podle (Lukšan, 2012, s. 1).
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Definice: Metrickým prostorem nazýváme dvojici (M, d), kde M je neprázdná
množina
a d je zobrazení kartézského součinu množiny M do reálných čísel, splňující
následující axiomy pro libovolná x, y, z, která jsou prvkem M:
1. Axiom nezápornosti: d(x, y) ≥ 0
2. Axiom totožnosti: d(x, y) = 0 <=> x = y
3. Axiom symetrie: d(x, y) = d(y, x)
4. Trojúhelníkovou nerovnost: d(x, y) + d(y, z) ≥ d(x, z)
Zobrazeni d, které splňuje tyto podmínky, se říká metrika.
Objasněme na příkladu euklidovské metriky výše uvedenou definici. Za množinu M
vezměme množiny všech bodů v rovině. Kartézským součinem množiny M je tedy
množina všech uspořádaných dvojic bodů v rovině. Euklidovská metrika, zobrazení
d, přiřadí každé této dvojici reálné číslo odpovídající délce euklidovské úsečky.
Pokud v rovině zavedeme kartézskou soustavu souřadnic, dva libovolné body X a Y
můžeme vyjádřit pomocí souřadnic jako X = [x1; x2] a Y = [y1; y2]. Euklidovská
metrika přiřadí dvojici (X, Y) reálné číslo podle následujícího předpisu:
d ( X ,Y ) =

( x1 − y1 ) 2 + ( x2 − y2 ) 2

Celou situaci můžeme vizualizovat, jak ukazuje obr. 8.

Obr. 8: Euklidovská metrika - vizualizace
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Na něm je vidět, že po zvolení pomocného bodu Z vznikl pravoúhlý trojúhelník
XZY. Reálné číslo, které metrika přiřadila dvojici bodů (X, Y) je v této geometrické
interpretaci rovno délce přepony pravoúhlého trojúhelníku. Euklidovská úsečka je
v podstatě část přímé čáry. Za ekvivalent euklidovské metriky v reálném světě se dá
považovat měření vzdušnou čarou.
Definice klade na metriku čtyři požadavky vyjádřené pomocí axiomů. Následující
odstavce v krátkosti objasňují jejich význam. Axiom nezápornosti požaduje, aby
metrika přiřadila uspořádané dvojici vždy kladné číslo, nebo nulu. Axiom totožnosti
se dá převést na složený výrok, který říká, že pokud je vzdálenost dvou prvků
množiny nula (metrika přiřadila uspořádané dvojici nulu), pak se jedná o jeden a ten
samý prvek, a současně vzdálenost prvku od sebe sama je nula. Pro ilustraci
můžeme použít vizualizaci euklidovské metriky podle obr. 8. Jednak je možné si
uvědomit, že jediný bod, který je od libovolného bodu, například bodu X, vzdálen
nula je ten samý bod (euklidovská metrika žádné jiné dvojici bodů nepřiřadí nulu),
což je obsahem první části složeného výroku, jednak je patrné, že vzdálenost
libovolného bodu od sebe sama je nula, což tvrdí druhá část složeného výroku.
Axiom symetrie požaduje, aby metrika přiřadila dvojici prvků stejné reálné číslo
nehledě na jejich pořadí. Na obr. 8 je tato skutečnost reprezentována například tím,
že délka úsečky XY je rovna délce úsečky YX. Euklidovská metrika totiž přiřazuje
uspořádané dvojici bodů (X, Y) stejné reálné číslo jako uspořádané dvojici bodů
(Y, X), jak by se dalo snadno ukázat z předpisu metriky.
Axiom trojúhelníkové nerovnosti vysvětleme lépe rovnou s pomocí obr. 8.
Použijeme-li body X, Y a Z, pak axiom žádá, aby například součet vzdáleností bodů
X a Z a bodů Z a Y byl větší nebo roven vzdálenosti bodů X a Y. Uvažujeme-li, že
množina M je množina všech bodů v rovině, pak smyslem tohoto axiomu je zaručit,
že vzdálenost dvou bodů (přesněji řečeno číslo, které metrika přiřadí uspořádané
dvojici těchto bodů) je vždy menší nebo rovna součtu vzdáleností mezi prvním
z bodů a libovolným bodem v rovině a týmž libovolným bodem a druhým z bodů.
Na intuitivní úrovni můžeme hovořit o tom, že ať už určujeme vzdálenost pomocí
libovolné metriky, pomyslný cestovatel si nemůže zkrátit cestu mezi dvěma body
tím, že bude cestovat přes libovolný třetí bod.
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Metrika samozřejmě může být zavedena i jinde než v rovině. Za vhodný příklad
může považovat takzvanou Hammingovu vzdálenost. Hovoří o ní například (Mička,
2014). Jde o metriku, která přiřazuje dvojici textových řetězců číslo, které vyjadřuje
počet pozic, na kterých se řetězce od sebe liší. Hammingova vzdálenost dvojice
řetězců kočka – čočka je rovna jedné, neboť se řetězce liší na první pozici.

2.3 Manhattanská metrika
Ačkoli je manhattanskou metriku možno zavést i na kartézském součinu jiných
množin, v této podkapitole budeme za množinu M považovat množinu všech bodů
v rovině, ve které je zavedena kartézská soustava souřadnic. V ní zvolme libovolné
dva body X a Y a vyjádřeme je pomocí souřadnic jako X = [x1; x2] a Y = [y1; y2].
Manhattanská metrika přiřadí uspořádané dvojici (X, Y) reálné číslo podle
následujícího předpisu:
d ( X , Y ) = x1 − y1 + x2 − y2
Stejně tak jako v případě euklidovské metriky v předchozí podkapitole můžeme
situaci ilustrovat obrázkem 9.

Obr. 9: Manhattanská metrika - vizualizace
Stejně jako v předchozí podkapitole, pokud zvolíme pomocný bod Z, jak ukazuje
obr. 9, body X, Y a Z budou tvořit vrcholy pravoúhlého trojúhelníku. Manhattanská
metrika ovšem nepřiřazuje dvojici bodů (X, Y) číslo odpovídající délce přepony
tohoto trojúhelníku, ale součtu délek jeho odvěsen. Je zřejmé, že pokud se budou
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body X a Y shodovat v jedné souřadnici, manhattanská metrika této dvojici přiřadí
číslo odpovídající délce úsečky, která je spojuje. Viz dvojice (X, Y') a (X, Y'') na obr.
10. Tato skutečnost platí také pro euklidovskou metriku.

Obr. 10: Speciální případ
Obrázek 11 nabízí demonstraci na konkrétních bodech. Jsou na něm zobrazeny
body A = [-4; 4], B = [4; 6] a C = [1; -2].

Obr. 11: Ukázka měření
Podle předpisu manhattanské metriky dostáváme:
d(A, B) = 8 + 2 = 10
d(A, C) = 5 + 6 = 11
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d(B, C) = 3 + 8 = 11

2.4 Úsečka v manhattanské metrice
V této podkapitole budeme úsečkou rozumět nejkratší spojnici dvou bodů.
Z pohledu didaktického experimentu, který je v centru pozornosti této práce, je
potřeba rozlišit dva modely manhattanské metriky, ve kterých žáci pracovali. Jedná
se o diskrétní model a spojitý model.
Diskrétní model vychází z idealizovaného plánu velkoměsta a dá se popsat
následujícím způsobem. Mějme rovinu a v ní zavedenou kartézskou soustavu
souřadnic. Potom za množinu M zvolme množinu všech mřížových bodů, tedy bodů
s celočíselnými hodnotami souřadnic. Pouze dvojicím těchto bodů metrika přiřazuje
reálná čísla. Dále do modelu zahrňme i mříž, tedy množinu všech bodů, které mají
alespoň jednu celočíselnou souřadnici. Obr. 12 vizualizuje tento model. V něm jsou
mřížové body vyznačeny jako černé tlusté tečky, mříž potom pomocí přerušovaných
čar.

Obr. 12: Diskrétní model
Korespondence mezi idealizovaným plánem města a diskrétním modelem je taková,
že mříž zastupuje síť ulic a mřížové body potom křižovatky, na nichž se nacházejí
důležitá místa ve městě. Úsečka v diskrétním modelu je tedy to samé, jako nejkratší
cesta mezi dvěma místy v idealizovaném plánu. Jde o spojnici dvou mřížových
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bodů, která obsahuje pouze body mříže, a její délka je rovna manhattanské
vzdálenosti těchto mřížových bodů. Za zmínku jistě stojí, že na rozdíl od úsečky
v euklidovské metrice krajní body úsečky ji nemusí určovat jednoznačně. Na
obr. 13 jsou barevně vyznačeny dvě z deseti možných úseček s krajními body
A = [1; 1] a B = [4; 3]. V řeči idealizovaného plánu města je nejkratší cesta mezi
těmito body libovolná cesta taková, že se skládá ze dvou svislých a tří vodorovných
úseků.

Obr. 13: Ukázka úseček v diskrétním modelu
Ve spojitém modelu se za množinu M bere množina všech bodů v rovině
s kartézským systém souřadnic. V tomto modelu se úsečka skládá z libovolně
krátkých částí rovnoběžných se souřadnicovými osami a má délku rovnou
manhattanské vzdálenosti krajních bodů. Obr. 14 ukazuje několik takových úseček
ohraničených body A a B použitých pro ilustraci u diskrétního modelu.
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Obr. 14: Ukázka úseček ve spojitém modelu
Toto omezení pouze na části rovnoběžné se souřadnicovými osami plyne
z motivace, ze které model vychází. Můžeme si například představit robota, jehož
manévrovací schopnosti jsou omezeny právě do těchto směrů, přičemž ale může
směr pohybu změnit kdykoli, nebo o jízdě automobilem po cvičné dráze
v přikázaných směrech.
Je možné se přesvědčit, že množina všech bodů na úsečkách spojujících body A a B
bude vyplňovat obdélník vyobrazený na obr. 15. V případě, že by se body
shodovaly v právě jedné souřadnici, jednalo by se o úsečku v euklidovském slova
smyslu ohraničenou těmito body. Pokud bychom interpretovali manhattanskou
úsečku v intuitivním smyslu jako cestu z bodu A do bodu B výše zmiňovaného
robota, pak ve výše uvedeném případě by se robot pohyboval pouze ve směru
vektorů (1; 0) a (0; 1).
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Obr. 15: Obdélník manhattanských úseček

2.5 Kružnice v manhattanské metrice
V této podkapitole bude kružnice chápána ve smyslu středoškolské definice, která
následuje.
Definice: Kružnice je množina všech bodů v rovině takových, že mají od jednoho
pevného bodu (střed) stejnou kladnou vzdálenost (poloměr).
Obr. 16 ukazuje, že při manhattanském měření vzdálenosti euklidovská kružnice
nesplňuje tuto definici a manhattanská kružnice tedy musí mít jiný tvar. Za střed
kružnice je zde zvolen počátek souřadné soustavy. Zatímco vzdálenost bodu X od
středu je rovna jedné, vzdálenost bodu Y je rovna odmocnině ze dvou.
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Obr. 16: Euklidovská kružnice
Rozeberme tvar manhattanské kružnice zvlášť v diskrétním a zvlášť ve spojitém
modelu. V prvním z nich volme střed kružnice jako některý z mřížových bodů
a uvažujme kladný celočíselný poloměr. Čtenář se bez obtíží přesvědčí, že pro střed
v počátku souřadné soustavy a pro poloměr roven dvěma je kružnicí množina bodů
modře vyznačených na obr. 17.

Obr. 17: Kružnice v diskrétním modelu
Obr. 18 zobrazuje kružnice se středem v počátku a poloměry r1 = 1, r2 =3 a r3 = 5.
Jednotlivé kružnice jsou barevně odlišeny.
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Obr. 18: Tři manhattanské kružnice
Ze tvaru kružnice v diskrétním modelu je možné odhadnout tvar kružnice ve
spojitém modelu, neboť pro daný střed a poloměr je kružnice v diskrétním modelu
podmnožinou kružnice v modelu spojitém. Jedná se o ty body, které tvoří kružnici
a zároveň jsou body mřížovými. Obr. 19 ukazuje kružnice se stejnými parametry
jako v předchozím případě ve spojitém modelu.

Obr. 19: Kružnice ve spojitém modelu
Z pohledu euklidovské geometrie by se manhattanská kružnice dala popsat jako
strany čtverce rovnoběžné s osami prvního a třetího a druhého a čtvrtého kvadrantu.
Dá se ukázat, že nehledě na model se tvar manhattanské kružnice s daným
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poloměrem nemění při změně středu. Na rozdíl od manhattanské úsečky je
manhattanská kružnice určena vždy jednoznačně svým poloměrem a středem. Její
tvar manhattanské kružnici dává některé zajímavé vlastnosti, které euklidovská
kružnice nemá. Více o nich je možné dočíst se v bakalářské práci, jen uveďme, že
zde má například smysl hovořit o vrcholech kružnice a stranách kružnice vzhledem
k analogii s euklidovským čtvercem. Závěrem podkapitoly předkládám obr. 20,
který ukazuje tvar manhattanské kružnice pro obecně zadaný střed a poloměr
společně s popisky.

Obr. 20: Manhattanská kružnice s popisky

35

3 Didaktický experiment
3.1 Koncepce didaktického experimentu
Jak už bylo řečeno v úvodu, tato kapitola pojednává o didaktickém experimentu,
který proběhl na Gymnáziu ve Vlašimi a jehož cílem bylo prozkoumat, zda je
manhattanskou metriku možné vyučovat na druhém stupni základní školy, nebo
odpovídajících ročnících víceletého gymnázia a zda setkání s touto problematikou
změní pohled žáků na elementární geometrické útvary, v tomto případě na úsečku
a kružnici. Pro dosažení těchto cílů byl vytvořen didaktický materiál, který sloužil
jako klíčová komponenta vyučovacích jednotek. Vytvoření tohoto materiálu se dá
označit za sekundární cíl této práce. Spolu s didaktickým materiálem byl vytvořen
krátký dotazník, který žáci samostatně vyplňovali ihned po skončení výuky dané
problematiky. Koncepce těchto materiálů je rozebrána v dalších podkapitolách.
Z organizačního hlediska bylo zahrnutí didaktického materiálu ve formě pracovních
listů a dotazníku pro žáky v podstatě nutností a to z několika důvodů. Jednak
z výuky nebyl pořizován žádný záznam, zvukový či obrazový, proto žáky vyplněné
pracovní listy slouží jako hmotná zpětná vazba. Protože jsem sám byl vyučujícím
těchto hodin umožnila mi zpětná vazba v této podobě konfrontovat subjektivní
postřehy s vlastní realitou. Dotazník poté ve stejném smyslu slouží jako hmotná
zpětná vazba ohledně druhého hlavního cíle tohoto experimentu. Současně žáci tak
dostali prostor k reflexi.
Jak už bylo uvedeno dříve, nevýhodou této koncepce experimentu je fakt, že
výsledky jím získané nelze považovat za celoplošně platné z důvodu malého počtu
žáků do něj zapojených. Na stranu druhou je ovšem třeba podotknout, že vzhledem
k netradičnosti látky by bylo vytvoření podmínek pro širší pilotáž materiálu
poměrně náročné, neboť například učitelé by museli strávit dostatek času studiem
relevantních částí problematiky. Odzkoušení výuky vlastními silami se též dá
vnímat jako dvousečná zbraň. Na jednu stranu zapojení experimentátora do výuky
zhoršuje možnost získat celkový přehled a větší míru objektivity, což volá po
využití výše uvedených kompenzačních nástrojů, na stranu druhou se získaná
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zkušenost odráží v navrhovaných úpravách didaktického materiálu a koncepce
vyučovacích jednotek.
Celkově měl projekt tři části, jmenovitě přípravnou fázi, v níž byla vybrána třída
pro odzkoušení vyučování, byl vytvořen didaktický materiál a plán vyučovacích
jednotek a připraven dotazník pro žáky, následovala fáze experimentu samotného,
ve které byla realizována výuka a žáci vyplnili dotazník a jako poslední přišla na
řadu evaluace výuky a analýza sesbíraných materiálů. Následující podkapitoly
podrobněji rozebírají tyto fáze.

3.2 Koncepce didaktického materiálu a výuky
Příprava vyučovacích jednotek byla ovlivněna výběrem třídy, ve které byl
experiment následně realizován, a byla motivována snahou dodržet zásady
podnětného vyučování a mechanismu poznávacího procesu. Tato podkapitola si
klade za cíl popsat v krátkosti tyto vlivy, představit didaktický materiál a plán
výuky a objasnit tuto koncepci.
Dá se říci, že klíčovým aspektem při výběru třídy byl věk žáků. S ohledem na druhý
ze sledovaných cílů, to je zkoumání změny pohledu žáků na elementární útvary,
bylo nezbytné, aby žáci byli schopni dostatečné míry abstrakce, neboť tato změna
pohledu je založena na vyvozování z definice (podrobněji v podkapitole zabývající
se koncepcí dotazníku). Jako odrazový můstek zde posloužila Piagetova teorie
vývojových stádií. Jak je uvedeno například v (Masarykova univerzita, 2014) podle
Piageta dítě kolem jedenáctého, nebo dvanáctého roku života přechází do stádia
formálních operací, jeho kognitivní vývoj tedy už dovršil předchozí stádium,
stádium operační, a mělo by být schopno abstraktního uvažování alespoň ve vztahu
ke konkrétním objektům. Z dostupných tříd proto byla zvolena tercie (zhruba 13 až
14 let věku). Nicméně didaktický materiál, jak vyplyne dále, je při zřeknutí se cíle
změny vnímání geometrických útvarů použitelný i v nižších ročnících druhého
stupně.
Tato třída již byla seznámena s Pythagorovou větou. Otázkou tedy bylo, zda této
zkušenosti využít a explicitně konfrontovat žáky s kontrastem mezi euklidovskou
a manhattanskou metrikou v rovině vzorců. Nakonec ale bylo od tohoto záměru
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upuštěno s přihlédnutím k časovému rozsahu vyhrazenému pro realizaci
experimentu a pozornost byla směřována co nejvíce ke schopnosti měřit za použití
manhattanské metriky a porovnání metrik v kontextu elementární syntetické
geometrie.
Jak už bylo naznačeno výše, celkovou koncepci výuky a didaktického materiálu
ovlivnila teorie generických modelů popisující mechanismus poznávacího procesu
a to v podobě ve které ji představují Hejný a Kuřina (2009). Následující odstavce
jsou výtahem ze sedmé kapitoly této knihy a v krátkosti představují tuto teorii.
Právě na sedmou kapitolu odkazuji případné zájemce o zevrubnější studium teorie
generických modelů. Obr. 21 je vzat ze stejného zdroje (Hejný, Kuřina, 2009,
s. 128) a ilustruje mechanismus poznávacího procesu, tak jak ho tato teorie
prezentuje.
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Obr. 21: Mechanismus poznávacího procesu
V souladu s knihou budeme poznávací proces ilustrovat na příkladu objevu
2 + 3 = 5, který se též odráží v obr. 21. Na počátku stojí motivace. Její klíčová role
v poznávacím procesu byla zmíněna již v úvodu této práce. Hejný a Kuřina dále
dodávají (s. 129): „Motivace je předpokladem zahájení procesu učení, představuje
jeho úspěšný start.“ A dále tamtéž: „Motivace způsobuje napětí mezi nemám a chtěl
bych mít, neumím a potřebuji umět, neznám a potřebuji znát.“ V případě objevu
2 + 3 = 5 může být příkladem motivace, jak obr. 21 ukazuje, že dítě dostává početní
úlohy, které ho zajímají.
V momentě, kdy je dítě motivováno k řešení početních úloh, začíná registrovat
jednotlivé izolované modely. Jde o konkrétní zkušenosti setkání se s daným
pojmem, procesem. Hejný a Kuřina píší (s. 131): „Soustředíme-li své úsilí při studiu
problému na určitou jeho stránku, organizujeme své zkušenosti přirozeně tak,
abychom ji co nejlépe poznali, vytváříme oddělené pohledy na problém, které
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vedou k izolovaným modelům studovaných jevů.“ U objevu použitého zde
k ilustraci jsou izolovanými modely jednotlivé situace, při nichž dítě počítalo
s konkrétními objekty, například, že dvě panenky a tři panenky je pět panenek, že
dva bonbony a tři bonbony je pět bonbonů a tak podobně.
Jak dítě postupně rozšiřuje paletu izolovaných modelů daného pojmu, procesu, tyto
modely na sebe začínají poukazovat, souvislosti začínají vyplouvat na povrch
a postupně si dítě vytvoří univerzální model. Toto je podstata prvního abstrakčního
zdvihu. Hejný a Kuřina píší (s. 132): „Univerzální model je takový popis situace ve
vhodném jazyku, který umožňuje předpovídání.“ Tamtéž je dále možno se dočíst
ohledně vztahu izolovaných modelů a modelu univerzálního: „Univerzální model
má obecnější charakter než libovolný izolovaný model. […] Izolovaný model má
charakter ukázky, univerzální model představuje obecný návod, algoritmus, vzorec,
graf...“ Pro objev 2 + 3 = 5 si dítě vytvořilo univerzální model počítání na prstech,
díky němuž může simulovat počítání s reálnými objekty bez jejich přítomnosti.
Pro lepší pochopení abstraktní znalosti cituji (Hejný, 2004, s. 35). Vzhledem
k tomu, že článek používá starší terminologii, v hranatých závorkách doplňuji citaci
o termíny novější. „Podstata rozdílu mezi generickým modelem [univerzálním
modelem] a abstraktním poznáním spočívá v tom, že generický model má stejnou
úroveň abstrakce, jako mají modely separované [modely izolované], zatímco
abstraktní poznání takové ukotvení nemá a je opřeno o jazyk a symboliku.“ Toto
opření se o jazyk a symboliku je podstatou druhého abstrakčního zdvihu. Na
příkladu z knihy (Hejný, Kuřina, 2009) je vidět, že dítě se již odpoutalo od věcí
a používá pouze abstraktní reprezentace, čísla. To zda je poznatek izolovaným
modelem, univerzálním modelem, nebo abstraktní znalostí nezávisí na poznatku
samotném ale na jeho roli v poznatkové struktuře člověka.
Termín krystalizace potom označuje proces, kdy nová znalost se po vstupu do
kognitivní struktury začne propojovat s existujícími poznatky. Hejný a Kuřina
(s. 137) ale podotýkají, že krystalizace nezačíná až v momentě, kdy je abstraktní
poznatek zkonstruován. „Každý nový mentální krok, podílející se na vytváření
nového abstraktního poznatku, se okamžitě stává součástí celé poznatkové struktury
a vstupuje do krystalizace.“ V ilustrativním příkladu z knihy může abstraktní
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poznatek že dva a tři je vždy pět, které dítě získalo, působit na jiné předmětné
součtové spoje a rovněž je přeměnit na abstraktní znalosti.
Ačkoli by bylo dobré dojít v poznávacím procesu co nejdále, v didaktickém
experimentu jsem se z časový důvodů omezil na jeho spodní patra s akcentem na
izolované modely. Motivace tohoto zaměření spočívala v předejití formálního
poznání u žáků. Hejný a Kuřina k tomuto mimo jiné poznamenávají (2009, s. 131):
„Vzájemná vazba izolovaných modelů příštího poznatku hraje v poznávacím
procesu základní roli. Bez ní nemůže být konstruován univerzální model.“ A dále
tamtéž: „Znalost, která není opřena o žádný izolovaný model, o žádnou konkrétní
představu, je obvykle silně formální.“ I přes časovou limitaci je nicméně materiál
a výuka koncipována tak, aby u manhattanského měření žáci dospěli až k modelu
univerzálnímu, tedy měření pomocí odvěsen.
Třetím hlavním vlivem, který se odráží v koncepci výuky a didaktického materiálu
je snaha o dodržení pěti tezí popisujících podnětnou výuku, tak jak je předkládá
(Stehlíková, Cachová, 2006, s. 6): „
1. Učitel probouzí zájem dítěte o matematiku a její poznávání.
2. Učitel překládá žákům podnětná prostředí (úlohy a problémy) a vhodně s nimi
pracuje.
3. Učiteli jde především o žákovu aktivní činnost.
4. Učitel nahlíží na chybu jako na vývojové stádium žákova chápání matematiky
a impulz pro další práci.
5. Učitel se u žáků orientuje na diagnostiku porozumění spíše než na reprodukci
odpovědi.“
V časovém intervalu, který byl pro realizaci výuky vyhrazen se samozřejmě tyto
teze těžko projeví naplno. Nicméně jejich význam pro koncepci vyučovacích
jednotek bude rozebrán u rozboru plánu těchto jednotek. Za pozornost nicméně stojí
druhá z tezí, která implikuje, že úlohy s velkým potenciálem pro podnětnou výuku
ještě podnětnou výuku samy o sobě nezaručují. Stehlíková a Cachová v úvodu
k této tezi píší (2006, s. 10): „Ukážeme však, že nejde jen o to vybrat vhodné úlohy,
ale zejména o to, vhodně s nimi pracovat.“ Toto je důvod, proč je koncepce
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didaktického materiálu a výuky integrována do jedné podkapitoly, protože
didaktický materiál sám o sobě nevypovídá o charakteru výuky a v praxi jsou tyto
dvě složky neoddělitelné a organicky provázány.
Mimo těchto tří výše uvedených vlivů se do koncepce výuky promítl šestý a osmý
bod desatera konstruktivismu pode Hejného a Kuřiny (2009, s. 194, 195). Jejich
znění zde uvádím.
„VI. Interakce
Ačkoli je konstrukce poznatků proces individuální, přispívá k jeho rozvoji sociální
interakce

ve

třídě

(diskuse,

srovnávání

výsledků,

konstrukce

příkladů

a protipříkladů, pokusy o formulace domněnek a tvrzení, argumentace, hledání
důkazů...)
VIII. Komunikace
Pro konstruktivistické vyučování v matematice má značný význam komunikace ve
třídě a pěstování různých jazyků matematiky. Jedním z nich je neverbální
vyjadřování, jiným matematická symbolika. Dovednost vyjadřovat vlastní
myšlenky a rozumět jazyku druhých je třeba systematicky pěstovat.“
Tyto dva body měly vliv především na organizaci vypracovávání didaktického
materiálu žáky, stejně tak jako na způsob kontroly správnosti odpovědí, jak bude
patrné při představení koncepce.
Ve snaze zacílit aktivitu žáků co nejvíce na požadovanou látku didaktický materiál
dostal podobu pracovních listů s přiloženými idealizovanými plánky města. Díky
tomu měli žáci instrukce stále k dispozici a navíc tento způsob prezentace úloh do
jisté míry reflektoval variabilitu tempa řešení žáků. Předem připravené plánky pak
ušetřily čas, který by byl stráven rýsováním, zaručily že každá ze skupinek bude mít
identickou podobu plánků, což bylo důležité především v souvislosti s umístěním
význačných bodů na plánku. Na následujících stranách jsou prezentovány tyto
pracovní listy a ve zmenšené podobě plánky měst. Pracovní listy byly oba natištěny
na jednom listu A4 papíru. To samé platí pro plánky města. Plánek města 1 byl
přílohou k pracovnímu listu 1 a plánek města 2 sloužil jako příloha k pracovnímu
listu 2. Poznamenávám zde, že ačkoli se při rešerši objevily odkazy na pracovní
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listy s touto tematikou, tento materiál byl od základu vybudován jako vlastní
a postaven na principech uvedených výše.
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Pracovní list - 1
Úloha 1
a) Motocyklista se nachází u Empire State Building (bod A). Vyznačte v plánku alespoň dvě cesty,
kterými se může dostat k Metropolitan Museum of Art (bod B). Nezapomeňte, že chce spotřebovat
co nejméně paliva, a tak by měla být jeho cesta co možná nejkratší.
b) Napište, jaké vlastnosti musí cesta mezi těmito dvěma místy splňovat, aby byla nejkratší.

Úloha 2
Z Metropolitan Museum of Art (B) se chce motocyklista vydat k Burze na Wall Street (bod C).
a) Najděte a vyznačte mu v plánku nějakou nejkratší cestu.
b) Napište, jak je tato cesta dlouhá, víte-li že jeden road block je 100 metrů dlouhý.
c) Navigace na Manhattanu může být někdy pěkně složitá. Vyznačte v plánku takovou cestu, na níž
motocyklista co nejméně krát změní směr jízdy (odbočí).
d) Kolikrát na této cestě měnil motocyklista směr jízdy?
Úloha 3
Nyní máte tři minuty na to, abyste navrhli co nejpohodlnější způsob, jak z plánku města určit
nejkratší vzdálenost, kterou musí motocyklista urazit mezi Burzou na Wall Street (C) a vchodem do
Central Parku (bod D). Poté budete svůj návrh prezentovat zbytku třídy.

Úloha 4
Určete nejkratší vzdálenost, kterou musí motocyklista urazit mezi následujícími místy:
a) Empire State Building (A) a Burza na Wall Street (C)
b) Empire State Building (A) a vstup do Central Parku (D)
c) Metropolitan Museum of Art (B) a vstup do Central Parku (D)

Pracovní list - 2
Úloha 1
Motocyklista se nachází u The New York Public Library (bod E) a vrána se vznáší nad tím samým
místem. Rozhodněte, kdo bude dříve u následujících míst, víte-li, že se oba pohybují stejnou
rychlostí:
a) Empire State Building (bod A)
b) Metropolitan Museum of Art (bod B)
c) Burza na Wall Street (bod C)
d) Vstup do Central Parku (bod D)
Najděte nějaký argument, proč si to myslíte, a připravte se na to, že ho budete prezentovat třídě.

Úloha 2
Z předchozí úlohy to vypadá, že vrána bude kdekoli dříve než motocyklista. Je to pravda? Pokud
ne, najděte a v plánku označte ta místa, pro která tvrzení neplatí. Do pracovního listu napište, kde se
tato místa nacházejí, respektive jakou mají vlastnost.

Úloha 3
Stejně jako v první úloze se vrána nachází nad The New York Public Library (E). Určete a do
plánku vyznačte všechna místa, do kterých to má vrána stejně daleko jako k Metropolitan Museum
of Art (B), zvolí-li vždy nejkratší možnou cestu.
Nyní řešte ten samý problém, pouze s tím rozdílem, že místo k Metropolitan Museum of Art zvolte
vzdálenost k Empire State Building (A).
Úloha 4
Stejně jako v první úloze se motocyklista nachází u The New York Public Library (E). Určete a do
plánku vyznačte všechna místa, do kterých to má motocyklista stejně daleko jako k Metropolitan
Museum of Art (B), zvolí-li vždy nejkratší možnou cestu.
Nyní řešte ten samý problém, pouze s tím rozdílem, že místo k Metropolitan Museum of Art zvolte
vzdálenost k Empire State Building (A).

Obr. 22: Plánek města, první strana

Obr. 23: Plánek města, druhá strana
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Před tím, než budou pracovní listy podrobněji rozebrány, následující odstavce
představí plán hodiny z hlediska cílů, organizační stránky včetně časových dispozic
a formy interakce ve třídě, didaktických pomůcek, aktivit, které žáci budou
vykonávat, aby bylo cílů dosaženo, a očekávaných problémů a jejich řešení.
Didaktické cíle zde formulujme z pohledu žáka jako očekávané znalosti a
dovednosti, které žák bude po skončení výuky mít. Pokrývají oblasti manhattanské
úsečky, manhattanského měření vzdáleností a manhattanské kružnice a jsou
následující:
Žák dokáže v plánku vyznačit manhattanskou úsečku mezi dvěma body a je si
vědom skutečnosti, že tato úsečka nemusí být těmito body zadána jednoznačně.
Žák si je vědom vlastností, které manhattanskou úsečku odlišují od jiných cest
v plánku spojujících dva body.
Žák dokáže pohodlným způsobem určit manhattanskou vzdálenost mezi dvěma
body v plánku.
Žák intuitivně chápe rozdíl mezi euklidovským a manhattanským měřením
vzdálenosti.
Žák dokáže najít množinu všech bodů se stejnou manhattanskou vzdáleností od
určeného bodu (manhattanská kružnice).
Po organizační stránce plán výuky počítá s rozdělením do dvou 45 minutových
bloků oddělených 20 minutovou přestávkou. První blok se zaměřuje na vypracování
prvního pracovního listu, druhý blok na vypracování druhého pracovního listu. Čas
pro vypracování jednotlivých úloh je mírně nadsazen, protože plán výuky byl
ovlivněn faktem, že pro naplnění cílů experimentu je potřeba vypracovat pracovní
listy celé a byla tedy do plánu zahrnuta časová rezerva. Plánovaný čas pro
vypracování jednotlivých úloh je uveden v části pojednávající o koncepci
pracovního listu. Navíc deset minut z druhého bloku je vyhrazeno pro vyplňování
dotazníku.
Jak bylo napsáno výše, koncepce výuky byla ovlivněna mimo jiné dvěma body
konstruktivistického desatera a pěti tezemi popisujícími podnětnou výuky. Právě
tyto body a druhá a třetí teze se promítli do zvolené formy interakce ve třídě. Plán
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počítá s tím, že žáci jsou rozděleni do skupin po ideálně čtyřech žácích. Je nutno
poznamenat, že nejsou kladeny zvláštní nároky na zasedací pořádek, nicméně
dispozice třídy by měla umožňovat takové seskupení žáků. V zájmu
maximalizování aktivity na straně žáka není látka prezentována vyučujícím, ale
žákovi je zprostředkována díky jeho vlastní aktivitě při vypracovávání pracovního
listu. Současně se na ní podílí se svými spolužáky, vzájemně mohou navrhovat
strategie řešení, hypotézy. Po vypracování úkolu skupinky prezentují svá řešení
zbytku třídy v souladu s osmým bodem konstruktivistického desatera. Protože plán
nepočítá s použitím interaktivní tabule nebo jiných didaktických pomůcek, které by
umožnily snadné a rychlé připravení zvětšených plánků pro představení řešení
jednotlivých skupinek, žáci je prezentují přímo z lavic za pomoci přiložených
plánků města.
Stran didaktických pomůcek je plán výuky poměrně minimalistický. Kromě již
zmíněných pracovních listů a plánků města (jeden od každého pro skupinku) jsou
požadovány psací potřeby umožňující zápis do pracovního listu a zakreslování do
plánku ve více barvách. Pro přesnější vyznačování v plánku je možné seznam
pomůcek doplnit o rýsovací potřeby, především pravítko a kružítko. Pro případ, že
by žáci nebo učitel potřeboval něco názorně objasnit, nebo navrhnout, je na seznam
zařazena i tabule s křídami (barevnými), nebo bílá popisovací tabule s fixy.
Vyučujícím byly též dodány obrázky významných míst na Manhattanu, na které se
odkazují pracovní listy.
Následující odstavce pojednávají o jednotlivých aktivitách v rámci vyučovacích
jednotek. Aktivity jsou popsány a je uvedena motivace pro jejich zařazení. Součástí
této části je také rozbor koncepce pracovních listů a plánků města. Pro lepší
pozdější referenci jsou aktivity označeny kódem ve formátu A.číslo.číslo, kde první
z čísel indikuje, zda se jedná o první, nebo druhý vyučovací blok, a druhé je
pořadovým číslem aktivity.
První vyučovací blok začíná tím, že učitel vyzve žáky, aby vytvořili skupinky po
čtyřech, případně doplněných o skupinky po třech v závislosti na počtu žáků,
a v těchto skupinkách si rozdali čísla od jedné do čtyř. Učitel vybere jedno z čísel
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a žák s tímto číslem se stává kapitánem. Plán pro tuto aktivitu počítá se dvěma
minutami (A.1.1).
Tato aktivita je do plánu zařazena především z organizačních důvodů. Volba
kapitánů učiteli umožní delegovat správu skupinek na tyto zástupce. Jejich
prostřednictvím může distribuovat materiály, udržovat produktivní atmosféru ve
třídě a tak podobně. Pokud to vyučující uzná za vhodné, může přirozeně zvolit jiný
způsob, jak žáky rozdělit do skupinek nebo volit kapitány. V didaktickém
experimentu jsem použil variantu, kterou předkládá plán, protože jsem neměl
s touto třídou předchozí zkušenost.
Druhou aktivitu (A.1.2) učitel zahájí tím, že vyzve kapitány, aby k němu přistoupili,
a ukáže jim obrázky míst na Manhattanu, které jsou později použity v pracovních
listech. Úkolem kapitánů je poznat, o jaké město se jedná, případně, o jakou jeho
část přesně jde. Pokud kapitáni odpověď neznají, můžou se obrátit na třídu,
případně jim může vyučující poskytnout další vodítka. Poté, co kapitáni úkol splní,
dostanou od vyučujícího pracovní listy s plánky města, aby je donesli do své
skupinky. Na tuto aktivitu jsou v plánu vyhrazeny tři minuty.
S výjimkou distribuce materiálů, což je čistě organizační část, je tato aktivita
zařazena v souladu s mechanismem poznávacího procesu v podání Hejného
a Kuřiny (2009), aby žáky motivovala k aktivitám, které budou následovat. Z tohoto
hlediska souhlasí rovněž s první tezí popisující podnětnou výuku. Pro tuto aktivitu
se předpokládá, že žáci budou vnitřně motivování přijít na to, jakým způsobem
spolu souvisí prezentovaná geografická lokace s matematickou látkou, se kterou
očekávají, že se v průběhu výuky setkají. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že
tato aktivita může sloužit jako mezipředmětová vazba, například k zeměpisu nebo
anglickému jazyku, a motivace některých žáků může také pramenit odtud.
Jakmile kapitáni donesou pracovní listy a plánky do svých skupinek, vyučující
představí pracovní listy a objasní žákům, že plánky představují jakousi
zjednodušenou (nepřesnou) mapu Manhattanu, v níž jsou vyznačena významná
místa z předchozí aktivity, čáry představují silnice a bíle plochy reprezentují
zastavěné oblasti (A.1.3). Podle plánu toto představení zabere přibližně tři minuty.
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Aktivita je svým charakterem především organizační, navíc ale seznamuje žáky
s prostředím, skrz které budou brzy získávat izolované modely.
Následně vyučující vyzve žáky, aby ve skupinkách vypracovali část a) úlohy 1
pracovního listu 1. V momentě kdy uzná, že je třída připravena k diskuzi vyzve
jednotlivé skupinky, aby svá řešení prezentovaly (A.1.4). Učitel, pokud je to
zapotřebí, vede diskuzi a směřuje žáky především k tomu, aby zkoumali, jestli
řešení ostatních skupinek odpovídá zadání, jestli se v některých cestách skupinky
shodují a v čem se rozcházejí. Plán počítá s tím, že tato aktivita zabere přibližně
sedm minut.
Primární motivací pro zařazení této aktivity je, aby si žáci osvojili první izolované
modely pojmu manhattanská úsečka, a to nejen svou vlastní činností, ale
i porovnáním se spolužáky. Diskuze navíc učiteli umožní pracovat s případnými
miskoncepcemi tohoto pojmu, což ho může dále upřesnit. Vzájemná poloha míst
A a B v plánku je zvolena tak, že relativní blízkost těchto bodů by mohla žákům
usnadnit získat rychle představu o nejkratší cestě, zároveň však umožňuje
variabilitu řešení mezi skupinkami.
Po skončení diskuze učitel vyzve žáky, aby stejně jako předtím vypracovali část b)
první úlohy. Učitel monitoruje a sleduje, kdy je třída připravena k prezentacím
(A.1.5). Je možné, že v následné diskuzi budou jednotlivé skupinky vybírat různé
aspekty nejkratší cesty, avšak tato aktivita má za cíl žáky navést ke zjištění,
v jakých směrech může být taková cesta vedena. Pravdivost žákovských řešení by
měla být prodiskutována, ovšem v případě, že žádná ze skupinek nezohlední
hledisko směrů, měl by se explicitně dotázat, zda žáci dokáží o směrech cesty něco
s jistotou říci. Podle plánu je na tuto aktivitu vyhrazeno přibližně šest minut.
Cílem této aktivity je prohloubit pochopení izolovaných modelů pojmu
manhattanská úsečka. V souladu s pátou tezí popisující podnětnou výuku se učitel
v diskuzi orientuje na to, jak žáci těmto modelům rozumí a jaké jejich aspekty
považují za důležité.
Dále vyučující vyzve žáky, aby ve skupinkách vypracovali celou úlohu 2. Opět
monitoruje situaci a je žákům k dispozici v případě dotazů. Když jsou skupinky
připraveny, zahájí se diskuze nad řešením (A.1.6). Protože u části c) existují dvě
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řešení, bylo by dobré, aby se obě řešení v prezentacích skupinek objevily. Pokud ne,
vyučující může žáky vyzvat, aby našli další řešení, pokud existuje. Plán pro tuto
aktivitu počítá přibližně se sedmi minutami.
Cílem této aktivity je využít izolovaného modelu manhattanské úsečky k přechodu
k izolovaným modelům manhattanského měření vzdáleností, v částech a) a b)
pomocí libovolné manhattanské úsečky a ve zbytku úlohy za pomoci odvěsen. To
současně umožňuje poměrně hladký přechod k následující aktivitě. Poloha místa C
v plánku je záměrně zvolena tak, aby nejkratší cesta z B se skládala také z úseků
v jiném směru, než tomu bylo v případě cesty od A do B (pro pestrost izolovaných
modelů) a současně, aby byla delší, a mohla tak lépe vyniknout jednoduchost cesty
s nejmenším počtem změn směru, což je výhodné právě díky tomu, že to umožňuje
výše zmíněný hladký přechod k následující aktivitě.
Po skončení diskuze budou žáci vyučujícím vyzvání, aby vypracovali úlohu 3
a v souladu s jejím zadáním prezentovali své návrhy (A.1.7). Na tuto aktivitu je
podle plánu vyčleněno přibližně šest minut.
Zařazení této aktivity sleduje získání dalšího izolovaného modelu manhattanského
měření pomocí odvěsen. Místo D v plánku bylo zvoleno tak, aby pro jeho
vzdálenost od místa C bylo kognitivně náročnější určit vzdálenost pomocí jiné
nejkratší cesty něž té, na které motocyklista změní směr jízdy právě jednou. Toto
umožňuje relativně plynulý přechod od druhé poloviny předchozí aktivity k této.
Navíc jsou body C a D situovány tak, že nejkratší cesta musí vést směrem, kterým
žádná z předchozích nevedla, jedná se tedy o další rozšíření palety izolovaných
modelů manhattanské úsečky. Současně jsou žáci explicitně upozorněni na
skutečnost, že budou prezentovat svůj návrh. Učitel by žáky mohl vyzvat, aby se
pokusili o co nejsrozumitelnější formulaci, což by opět bylo v souladu s osmým
bodem desatera konstruktivismu.
Poslední aktivita v prvním bloku je postavena na úloze 4 na pracovním listu. Stejně
jako u předchozích úloh vyučující v momentě, kdy uzná za vhodné, spustí diskuzi
a žáci prezentují svá řešení (A.1.8). Plán pro tuto aktivitu počítá přibližně s šesti
minutami.
V této aktivitě jde především o osvojování dalších izolovaných modelů
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manhattanského měření pomocí odvěsen. Současně se jedná o procvičování
dovednosti tohoto měření. Dalším cílem této aktivity je, aby pomocí tohoto
procvičení žáci postupně dospěli k univerzálnímu modelu manhattanské měření
v diskrétním modelu v podobě metody odvěsen a aby pochopili, že je snadno
aplikovatelná na libovolné body v plánku a obecně v diskrétním modelu. Diskuze
by v tomto případě měla probíhat bez větších problémů, protože jde především
o porovnávání jednotlivých výsledků případně doplněné o ukázku s pomocí plánku.
V případě, že se vyskytnou ve výsledcích chyby, žáci by měli na jejich příčinu přijít
v rámci diskuze nejlépe bez pomoci vyučujícího v souladu s šestým bodem
konstruktivistického desatera a čtvrtou tezí popisující podnětnou výuku.
Podle časového rozvržení aktivit tedy zbývá ještě pětiminutová rezerva v prvním
bloku. V případě, že by skutečně aktivity byly dokončeny dříve, nabízí se alespoň
dvě možnosti, jak s tímto časovým přebytkem naložit. První z nich je začít se třídou
pracovat na druhém pracovním listu s tím, že v druhém bloku zbude více času na
vyplnění dotazníku nebo na prohloubení diskuze. Tato možnost se jeví být
schůdnější při kratším než dvacetiminutovém přerušení aktivity přestávkou, protože
logická návaznost bude při něm přerušena na delší dobu a žákům může chvíli trvat,
než znovu zaměří svou kognitivní činnost na prezentované prostředí. Druhou
možností je věnovat se rekapitulaci, například tak, že skupinky budou vyzvány, aby
shrnuly, co nového se dozvěděly a co považují za důležité. Alternativně může toto
shrnutí provést vyučující.
Plán také počítá s tím, že vyučující vyzve žáky, aby se během přestávky podívali na
přinesené obrázky míst na Manhattanu. Záměrem je u žáků dále prohloubit zájem,
ale především poskytnout plánku reálnou texturu, ke které se žáci mohou lépe
vztáhnout. Rovněž je možné předpokládat, že někteří žáci, kteří se na obrázky
podívají se i během přestávky v myšlenkách vrátí k prvnímu vyučovacímu bloku.
Návrat do prezentovaného prostředí jim tak může po přestávce trvat kratší dobu.
Na začátku druhého pracovního bloku učitel vyzve žáky, aby otočili plánek a ve
skupince začali pracovat na úloze 1 z druhého pracovního listu. Zde je potřeba, aby
učitel vysvětlil, jak se vrána pohybuje, tedy, že letí přímočaře k danému místu
a nevadí jí zastavěná oblast. Poté opět následuje celotřídní diskuze (A.2.1). Dá se
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očekávat, že žáci budou volit při zdůvodňování, proč vrána bude na vybraných
místech dříve než motocyklista, různé argumenty. Vyučující by měl diskuzi zacílit
na ty, které vycházejí z matematické podstaty věci, například trojúhelníková
nerovnost nebo aplikace Pythagorovy věty. V plánu je na tuto aktivitu vyhrazeno
přibližně osm minut.
Tato aktivita byla na pracovní list zařazena, aby skrz ní žáci začali porovnávat
euklidovské a manhattanské měření vzdálenosti. V zájmu zachování konzistence je
zde euklidovská metrika do prostředí včleněna reprezentantem, který spojuje
idealizovaný plánek s reálným prostředím, vránou. Bod E byl v plánku zvolen tak,
aby vyznačením cest vrány a motocyklisty (v souladu s měřením podle odvěsen)
vznikl pravoúhlý trojúhelník, který by se měl v diskuzi stát centrem pozornosti. Je
na vyučujícím, aby zvolil míru přesnosti vyjadřování a hloubku diskuze, tedy zda se
spokojí s intuitivním uchopením u žáků, nebo bude vyžadovat explicitní
matematizaci situace. Vyučující by tedy v tomto směru měl jednat v souladu s pátou
tezí popisující podnětnou výuku.
Po skončení diskuze vyučující vyzve žáky k vypracování úlohy 2, přičemž průběh
je stejný jako u předchozích úloh na pracovních listech (A.2.2). Čas vyhrazený
v plánu na tuto aktivitu je přibližně šest minut.
Cílem této aktivity je poukázat na krajní případy při porovnávání euklidovské
a manhattanské metriky. Opět je zde na vyučujícím, zda nechá žáky vlastnost
požadované množiny formulovat intuitivně s použitím situace, nebo bude od žáků
vyžadovat přesnější matematické vyjádření. V případě, že se v diskuzi objeví vícero
řešení nebo popisů vlastností požadované množiny, měl by učitel ponechat žákům
iniciativu v posuzování správnosti řešení, respektive ekvivalence popisů, v souladu
s šestým bodem desatera konstruktivismu a třetí tezí popisující podnětnou výuku.
Jako další aktivitu nechá vyučující žáky vypracovat úlohu 3 a poté je zahájena
diskuze (A.2.3). Na tuto aktivitu je v plánu vyčleněno přibližně šest minut.
V případě, že žáci nepoužijí kružítko, může se stát, že do kružnice zahrnou některé
mřížové body, které do ní nepatří. V tom případě vyučující rozvine diskuzi nad
těmito body v souladu se čtvrtou tezí popisující podnětnou výuku.
Zařazení této úlohy do pracovního listu má připravit žáky na porovnání euklidovské
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a manhattanské kružnice, jejíž konstrukce bude předmětem následující úlohy.
Poloha bodu E je zvolena tak, aby jak manhattanská tak euklidovská kružnice
s poloměrem |EA|, respektive |EB| šla celá zobrazit v plánku. Důvod pro volbu
místa B jako první v úloze plyne z faktu, že úloha 3 je paralelou úlohy 4, kde je
výhodnější začínat tímto místem, jak bude vysvětleno dále.
Poslední aktivitou v druhém vyučovacím bloku je vypracování úlohy 4 s následnou
diskuzí stejně jako dříve (A.2.4). V této diskuzi by měli žáci porovnat svá řešení,
rozhodnout, které je správně, pokud se různí, a argumentovat proč. Plán pro tuto
aktivitu počítá s dvanácti minutami.
Delší časový úsek vyhrazený pro aktivitu A.2.4 byl zvolen proto, že v úloze 4 žáci
konstruují hned dva izolované modely manhattanské kružnice. Jednak je tedy nutno
počítat s tím, že samotná konstrukce nějaký čas zabere, jednak je v diskuzi nutno
pracovat s případnými miskoncepcemi, aby žáci získali o izolovaných modelech
lepší představu. Místo B bylo zvoleno v úloze jako první, protože, na rozdíl od
kružnice euklidovské, konstrukce manhattanské kružnice v diskrétním modelu je
tím méně časově náročná, čím menší je její poloměr, protože počet bodů, které je
nutno zakreslit, s klesajícím poloměrem klesá. Jak bylo naznačeno výše, společně
s úlohou 3 tvoří tato úloha část vyučovacího bloku, který implicitně porovnává
euklidovskou a manhattanskou kružnici. To je jednak dáno paralelismem formy
úloh, jednak tím, že oba dva druhy kružnic jsou žáky konstruovány do jednoho
plánku.
Jestliže má vyplnění dotazníku zabrat maximálně deset minut, zbývají v plánu ještě
tři rezervní minuty. I ty lze, jako v případě prvního bloku využít k rychlému shrnutí.
V případě, že by druhý blok nebyl zakončen vyplňováním dotazníku, vyučující by
mohl za použití plánku zařadit další aktivity, při kterých by si žáci osvojili další
izolované

modely

manhattanské

kružnice,

případně

dospěli

k

modelu

univerzálnímu.
Ještě než se podíváme na koncepci dotazníku zbývá prodiskutovat, jaké problémy
by při realizaci výukového plánu ve výše uvedené podobě mohli nastat a jak by se
daly řešit. Nejdřív zde uvedu tři problémy, které se týkají plánu jako celku, poté
rozeberu problémy z pohledu jednotlivých aktivit.
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Prvním konceptuálním problémem je to, že v závislosti na třídě a dalších
okolnostech se může doba rozvržená pro aktivity v blocích výrazněji lišit od doby
uvedené v plánu. V případě, že žáci vypracují úkoly rychleji, se může vyučující
vypořádat se situací podobně, jako to bylo uvedeno v plánu pro rezervní čas.
V prvním bloku je možné dále pokračovat, případně zařadit rekapitulaci. U druhého
bloku je možno taktéž zařadit rekapitulaci, případně rozdat dotazník k vyplnění
dříve a s žáky ho následně zreflektovat. Případ, kdy nějaký vyučující plán použije,
ale nebude na konec bloku chtít zařadit dotazník, se dá řešit stejně, jako to bylo
uvedeno v plánu u rezervního času druhého bloku výše.
Druhou variantou je, že se naopak času nebude dostávat, protože se realizace aktivit
protáhne. Pokud je tuto situaci možno předvídat, některé aktivity umožňují zkrácení
plánu prostým vynecháním některých jejich částí. Jde například o úlohu 4 na
prvním pracovním listu, kde je možné vynechat některou z částí, stejně tak jako
v úloze 1 na druhém pracovním listu. Za zvážení stojí i vynechání jedné poloviny
úlohy tři na druhém listu. U úlohy 4 však toto vypuštění není vhodné, protože jde
o budování repertoáru izolovaných modelů nového pojmu. Pro případ, kdy
nedostatek času není dopředu očekáván, se řešení může odvíjet od různých
okolností. V případě, že je možné ve výuce pokračovat v dalších hodinách, se nabízí
plán operativně nezkracovat, ale na vhodném místě ho přerušit a adekvátně navázat
později. V opačném případě zůstává na vyučujícím, jak situaci vyhodnotí, a také na
tom, s čím mají žáci problém. Podle toho může některé aktivity zkrátit, ovšem měl
by mít na paměti, že osvojování si izolovaných modelů žáky je z pohledu kvality
pochopení dané látce klíčové.
Vzhledem k tomu, že žáci se na vývoji hodin velkou měrou podílejí a je to jejich
činnost, která posouvá výuku vpřed, může nastat problém, pokud žáci nedokáží
přijít na řešení některé úlohy. Vyučující by se v tom případě měl v souladu se třetí
a pátou tezí popisují podnětnou výuku snažit odhalit příčinu toho, proč žáci nejsou
schopni řešení nalézt, a v návaznosti na to, poskytnout žákům adekvátní nápovědu.
Obzvláště v úlohách, kde jde o osvojování izolovaných modelů, případně hledání
univerzálního modelu, by ale neměl převzít všechnu aktivitu, aby žáky neochudil
o radost z objevu. Neboť jak Hejný a Kuřina poznamenávají (2009, s 139): „Objev
je akt mentální konstrukce. Je to nejdůležitější akt procesu poznání vůbec.“
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Poslední vybraný problém, který se při realizaci plánu může vynořit, pramení ze
zvolené formy organizace výuky, tedy ze skupinové práce studentů. Mohlo by se
totiž stát, že některé skupinky budou oproti ostatním postupovat rychleji při řešení
úloh na pracovním listu. Toto je samozřejmě obdoba situace, kdy při samostatné
práci žáků někteří postupují rychleji. A stejně jako v tomto případě lze postupovat
vícero způsoby, například rychleji pracujícím zadat dodatečné úkoly, než bude třída
připravena k diskuzi, nechat je vykonávat vlastní činnosti s tím, že ale musí být
připraveni se zapojit do diskuze a nesmí rušit ostatní skupinky v práci, nebo naopak
žáky vyslat do ostatních skupinek, aby s úkolem pomohli. Alternativou je nechávat
žáky v rychlejších skupinkách pokračovat v pracovních listech, samozřejmě s tím,
že se při diskuzi budou muset vrátit k úloze, kterou již opustili, a s tím, že vyučující
bude muset přistoupit nakonec k jinému řešení tohoto problému, pokud se žáci
dostatečně nezdrží u některé z dalších úloh. Je ovšem nutné poznamenat, že každá
z variant má své nevýhody. Dodatečné úkoly mohou některé žáky vést k tomu, že se
nebudou snažit pracovat podle svých sil, aby se vyhnuli práci navíc. Pokud se
žákům nechá volnost ve výběru aktivity před diskuzí, vytrhává je to z podnětného
prostředí a dění ve třídě. V případě, že se žáci vyšlou na pomoc do ostatních
skupinek, hrozí, že žáci v těchto skupinkách přijdou o radost ze samostatného
objevu. Poslední varianta může opět žáky vytrhnout z dění a nutí je přerušovat
činnost a vracet se k již uzavřeným problémům.
Nyní zmiňme některé problémy, které se při realizaci mohou objevit, specifické pro
jednotlivé aktivity. Ty jsou zde uvedeny v pořadí, ve kterém se objevují v plánu
výuky. Některé aktivity jsou vynechány buď proto, že případné problémy již byly
začleněny do popisu aktivity, nebo zde nejsou očekávány.
Při aktivitě A.1.1 může nastat problém související se sociální dynamikou ve třídě,
pokud je losováním zvolen kapitán, který se z nějakého důvodu k výkonu funkce
kapitána nehodí. (Například pokud učitel využívá kapitánů ke sjednání pořádku
a zvolený žák nemá u vrstevníků dostatečný respekt.) Takovou situaci je potřeba
náležitě zvážit. Pokud vyučující zná třídu dobře a ví, že by losováním mohla
obdobná situace nastat, může jí předejít jinou formou výběru kapitána, nebo
dokonce zrušením funkce kapitána jako takové.
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U aktivity A.1.3 hrozí, že představení pracovních listů a plánku nebude žákům
dostatečně jasné. Tyto nejasnosti se ale dají odstranit i později. Učitel si jich může
všimnout během monitorování žákovské činnost nebo vyplavou na povrch během
diskuzí.
U aktivity A.1.7 se v diskuzi může objevit u žáků neshoda, kterou dvojici odvěsen
pro určení vzdálenosti použít, případně zda jsou obě přípustné. Vyučující buďto
může nechat žáky, ať dosáhnou vzájemné dohody, případně, pokud k tomu má
důvod je nasměrovat k jedné z možností. S ohledem na matematickou teorii se jeví
vhodné ponechat obě možnosti přípustné.
V popisu motivace pro zařazení aktivity A.2.4 bylo zmíněno, že je v diskuzi nutno
pracovat s případnými miskoncepcemi. Za všechny tu uveďme jednu. Ovlivněni
předchozí úlohou, žáci mohou do kružnice zahrnout i body, které leží v zastavěných
částech. Pokud ostatní žáci nevznesou proti tomuto řešení námitky, vyučující sám
může žáky vyzvat, aby se zamysleli, zda taková množina odpovídá zadání.
Tímto byla představena koncepce výuky včetně teoretického základu, na kterém
byla vystavěna. Další podkapitola se bude věnovat koncepci dotazníku.

3.3 Koncepce dotazníku
Jak už bylo uvedeno v úvodu do této kapitoly, jedním z cílů experimentu bylo
zjistit, zda výuka realizovaná podle plánu v předchozí podkapitole může změnit
představu o elementárních geometrických útvarech. Byl tedy navržen dotazník,
který žáci vyplňovali okamžitě po skončení druhého výukového bloku. Na rozdíl od
pracovních listů nebyl distribuován na papíře formátu A4, ale jednalo se o polovinu
tohoto listu (v poloze „na výšku“ byl rozdělen v její polovině), přičemž na každé
straně se nacházel jeden úkol. Na následující straně je ovšem dotazník prezentován
s oběma úkoly na straně jedné. Po jeho představení bude následovat samotný rozbor
koncepce, bude objasněno, proč mají úkoly v něm právě takovou formu, a co
dalšího musí být žákům sděleno, aby výstup v podobě jejich písemného projevu měl
zamýšlenou podobu.
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Dva závěrečné úkoly
Úkol 1
Za úsečku považujeme nejkratší spojnici dvou bodů (v následující ilustraci jsou to body A a B).
Zamysli se nad úlohami, které jsi v těchto dvou vyučovacích hodinách vypracovával(a) a vyjádři se
k pravdivosti následujícího tvrzení:
Úsečka může mít pouze tvar, který je znázorněný na přiloženém obrázku.

Úkol 2
Za kružnici považujeme množinu všech bodů takových, které mají od pevně zvoleného středu
(v následující ilustraci je to bod S) stejnou nenulovou vzdálenost (poloměr). V návaznosti na úlohy,
které jsi v těchto dvou hodinách vypracovával(a), se vyjádři k pravdivosti následujícího tvrzení:
Kružnice může mít pouze tvar, který je znázorněný na přiloženém obrázku.

Jak je patrné, dotazník byl koncipován tak, aby jeho vyplňování co nejvíce
navazovalo na výuku a to nejen časově, ale i formou. Dotazník se podobá
pracovnímu listu tím, že se po žácích žádá, aby vypracovali úkol, a také tím, že
slovní formulace v něm byly ovlivněny snahou o přímočarost. Z této podobnosti
ovšem vzniká potřeba žáky seznámit s účelem sběru těchto dat, samozřejmě s tím,
že výzkumný cíl nemůže být prozrazen zcela, aby tímto data nebyla ovlivněna.
Dotazník byl koncipován jako anonymní. Na rozdíl od pracovních listů a plánků by
dotazník měl být vyplňován každým žákem samostatně.
Každý z úkolů se zaměřuje na jeden elementární útvar. První na úsečku, druhý na
kružnici. Princip úkolů je totožný, přesto vzhledem k povaze útvarů je ve výsledku
provedení trochu odlišné. Cílem obou z nich je konfrontovat žáka s definicí útvaru,
se kterým implicitně pracovali během výuky v diskrétním modelu manhattanské
metriky, a s pomocí přiloženého obrázku s jeho euklidovskou reprezentací. Každý
z úkolů pak žádá žáka o reflexi a právě ta by, společně s konfrontací, měla žáka
přivést v ideálním případě k uvědomění si relativity tvaru těchto geometrických
útvarů.
Žádostí o vyjádření se k pravdivosti tvrzení se míní, aby žák napsal, zda a proč
s tvrzením souhlasí. Nicméně je pravděpodobné, že formulace bude připadat žákům
vágní a bude ji tedy potřeba explicitně sdělit. Problematická může rovněž být
i grafická reprezentace euklidovských útvarů na obrázcích. Jedna se totiž vždy
pouze o jednoho zvoleného reprezentanta, jednu úsečku určenou dvěma body
a jednu kružnici určenou středem a poloměrem. Bez dalšího vysvětlení je tedy
vyjádření se k pravdivosti tvrzení záporné i bez přesahu do manhattanské metriky,
protože kterýkoli jiný reprezentant má v euklidovské metrice tvar různý od toho na
obrázku. Proto by měl vyučující žákům objasnit, že u úsečky nejde o tvar vzhledem
ke konkrétní bodům na obrázku a u kružnice o tvar vzhledem ke konkrétním středu
a konkrétně zvolenému poloměru.
Podstatný rozdíl mezi prvním a druhým úkolem tkví v tom, jak je formulována
definice jednotlivých útvarů. Zatímco u úsečky je použit intuitivní pojem spojnice
bodů, u kružnice se jedná o středoškolskou definici, která je použita také
v teoreticko-matematické části této práce. Zdá se, že zpracování druhé definice
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požaduje po žákovi větší míru analýzy než definice úsečky. Nicméně tato verze
definice zůstala v této podobě ponechána ze dvou důvodů. Za prvé, vzhledem
k tomu, že vzorek žáků se sestával z gymnazistů, očekávalo se, že budou definici
schopni úspěšně zpracovat. Za druhé, tato definice je svým obsahem
nenahraditelná, neboť z něj vychází úloha 3 a úloha 4 na pracovním listu.

3.4 Průběh experimentu
V této podkapitole bude popsáno, jak byl plán výuky realizován v praxi během
experimentu. Tento popis se bude opírat o dva zdroje. Prvním z nich jsou moje
vlastní postřehy a pozorování z pozice vyučujícího. Na tomto místě je nutné
poznamenat, že tento popis je nutně subjektivní a i přes snahu zaznamenat co
nejvíce podstatných událostí a okolností nutně neúplný. Proto je popis doplněn
o informace získané z pracovních listů a plánku měst, které žáci ve skupinkách
během výuky vyplňovali. Zde se jedná pouze o informace ilustrující průběh
experimentu, pracovní listy i plánky budou analyzovány dále též v podkapitole
zabývající se vyhodnocením experimentu.
Začněme nejdříve popisem nezávislých faktorů. Experiment proběhl dne 6. května
2014 na Gymnáziu ve Vlašimi. Byla pro něj zvolena třída tercie. Věk žáků nebyl
zjišťován, nicméně orientačně lze předpokládat, že se pohyboval kolem třinácti,
nebo čtrnácti let. Experimentu se zúčastnilo celkem 24 žáků, přičemž ovšem asi tři
žáci (přesný jsem bohužel nezaregistroval) dorazili až ke konci prvního
vyučovacího bloku. Počet chlapců a děvčat ve třídě zjišťován rovněž nebyl, neboť
výzkum si neklade za cíl zkoumat vliv genderu na možnost přijmout zkoumanou
matematickou problematiku a změnit pohled na elementární geometrické objekty.
Jelikož je vzorek žáků velmi malý, i při znalosti genderového zastoupení ve třídě by
výsledky nebyly zobecnitelné. Přesto lze orientačně říci, že ani dívky ani chlapci
nebyli ve třídě ve výrazné menšině.
Výuka proběhla v souladu s koncepcí ve dvou výukových blocích. Každý z nich
měl délku 45 minut, ovšem v druhém z nich bylo na výuku vyhrazeno jen 35 minut,
aby zbyl čas na vyplnění dotazníku. Tyto dva bloky byly odděleny přestávkou na
svačinu v délce 20 minut. Jednalo se o druhou a třetí vyučovací hodinu. První blok
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byl odučen mezi 8:55 a 9:40, druhý potom mezi 10:00 a 10:45, respektive 10:35.
Během přestávky na svačinu se třída přesunula do jiné učebny. Obě učebny přitom
měly lavice a židle uspořádány ve třech řadách.
V dalších odstavcích již bude popsána samotná realizace výukového plánu.
Pozornost se také zaměří na aktivity, které proběhly nad rámec plánu. V úvodu
prvního bloku jsem byl ředitelkou ve třídě krátce uveden a výuka byla rychle
zahájena. Žáci se dle svých preferencí rozdělili do celkem šesti skupinek, z nichž
ale některé v té době měly pouze tři žáky. Volba kapitánů proběhla úspěšně a takto
nastolená hierarchie v průběhy hodiny nepůsobila komplikace. Jednotlivé skupinky
též pro snadnější organizaci dostaly čísla od jedné do šesti. Průběh z větší části
korespondoval s plánem, žáci vypracovávali úlohy na pracovních listech a následně
probíhala diskuze, kde jednotlivé skupinky prezentovaly svá řešení z lavic,
a vyučující sloužil především jako moderátor. Při zakreslování do plánků města se
žáci nebáli použít barevné pastelky, propisky a fixy. Jako ukázka je přiložen obr. 24,
první strana plánku města skupinky číslo čtyři. I přes jasně dané instrukce
zaznamenávat do pracovních listů, se skupinky v tomto aspektu činnosti lišily. A to
až do té míry, že v pracovních listech některých skupinek lze najít pouze několik
zapsaných slov. Všechny vyplněné pracovní listy a plánky města jsou součástí
přílohy na CD.
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Obr. 24: Plánek města skupinky číslo čtyři
V dalších řádcích se zaměřím na významné odchylky od koncepce výuky
a problémy, které se vyskytly. Z těch konceptuálních vytyčených v plánu výuky se
vyskytly jednak odchylky od časového rozvrhu, jednak se objevil problém s různým
tempem práce skupinek. Odchylka od časového rozvrhu spočívala v tom, že žáci
vypracovávali úkoly poměrně rychle, takže čas přebýval a to především v druhém
bloku. Tato situace byla vyřešena zařazením aktivity navíc, která bude detailněji
popsána dále v této podkapitole. Stran rozdílného tempa práce skupinek lze říci, že
žáci v těch rychlejších buďto vyčkávali, až bude třída připravena k diskuzi, nebo
byli vyzýváni k překontrolování svých výsledků, případně precizování své
formulace pro prezentaci. U jedné z úloh byli rovněž vysláni k pomalejším
skupinkám.
Co se týče aktivit samotných, problémy s jejich realizací byly pouze ojedinělé. Šlo
především o následující aktivity. Jak dokládají pracovní listy skupinek, při diskuzi
u aktivity A.1.5 se žáci soustředili na délku nejkratší cesty a bylo tedy potřeba je
zavést k otázce jejího směrování.
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Aktivita A.2.1 se ukázala problematickou z několika důvodů. Tím prvním bylo, že
způsob, jakým se pohybuje nad Manhattanem vrána, nebyl ve všech skupinkách
okamžitě jednoznačně pochopen. Někteří žáci nevolili pro vránu nejkratší cestu, jak
se dá vystopovat například v plánku města skupinky číslo čtyři (obr. 25), kde tmavě
zelená přeškrtaná čára s popiskem „V V“ značí, že cesta vrány byla původně
oklikou.

Obr. 25: Plánek města skupinky číslo čtyři, druhá strana
V diskuzi k této úloze se v zásadě objevovaly dva druhy argumentů. Jedny byly
matematické povahy, viz například zdůvodnění na pracovním listu skupinky číslo
pět (obr. 26). Ostatní se zaměřovaly na aspekty reálné situace, například na to, že
motocyklista musí dodržovat dopravní předpisy (skupinka číslo čtyři, obr. 27). Toto
na jednu stranu ukazuje, že žáci v některých skupinkách velmi dobře chápali reálný
kontext, i když se od něj z nějakého důvodu neodpoutali. Na stranu druhou ale
cílem aktivity bylo právě proniknout do matematické podstaty věci, tedy s těmito
argumenty bylo potřeba se vypořádat. To konkrétně vypadalo tak, že vyučující
konstatoval, že dopravní situace je velmi dobrá a motocyklistovi nezpůsobuje při
jízdě komplikace.
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Obr. 26: Aktivita A.2.1, argumentace skupinky číslo pět

Obr. 27: Aktivita A.2.1, argumentace skupinky číslo čtyři
I po přesměrování pozornosti k argumentaci v matematické rovině v realizaci
aktivity nastal zádrhel, neboť přestože intuitivně dobře chápali trojúhelníkovou
nerovnost, nedokázali ji explicitně formulovat, což jsem od nich požadoval.
V momentě, kdy jsem viděl, že žáci nemají problém s myšlenkou, ale pouze
s odvoláním se na matematickou teorii, od požadavku jsem ustoupil a prozradil jim,
co jsem měl na mysli.
U aktivity A.2.4 se při vypracovávání úlohy u žáků objevilo několik problémů
s izolovanými modely, které diskuze později, domnívám se, pokud ne úplně, tak do
značné míry, eliminovala. V první řadě, skupinka číslo tři si vytvořila oba izolované
modely chybně, jak ukazuje obr. 28. Ačkoli zde manhattanská kružnice má tvar
stran euklidovského čtverce, tyto strany mají nesprávnou orientaci.
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Obr. 28: Chybný model manhattanské kružnice, skupinka číslo tři
Některé skupinky vytvořili model správně, ovšem při zakreslování do plánku města
přidaly body, které nejsou mřížové, a nebylo jisté zda jde pouze o pomocnou
konstrukci, či nikoli. Šlo zejména o zvýraznění nejkratších cest k jednotlivým
místům na kružnici (například obr. 25) a o zvýraznění celých stran manhattanské
kružnice, i když procházely přes zastavěnou oblast. Ukázkovým příkladem je
plánek skupiny číslo dvě, který je k vidění na obr. 29.
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Obr. 29: Miskoncepce manhattanské kružnice na plánku města skupinky číslo dvě
Skupinka číslo šest pro změnu vytvořila pouze jeden izolovaný model, a to model té
kružnice s menším poloměrem. Toto lze pravděpodobně připsat na vrub rozdílnému
tempu práce skupinek.
Jak bylo uvedeno výše, po skončení aktivity A.2.4 zbyl ještě čas navíc před tím, než
žáci začali vyplňovat dotazník. Šlo zhruba o osm minut. Rozhodl jsem se tedy
žákům představit spojitý model manhattanské metriky. Vzhledem k tomu, že na
rozdíl od ostatních úloh neprobíhala diskuze nad úlohou 4 na druhém pracovním
listu tak, že by skupinky prezentovaly z lavic, ale jejich zástupci vytvořili model na
tabuli, bylo poměrně jednoduché plynule navázat. Žáky jsem vyzval, aby si
představili, že se nejedná o Manhattan, ale o jakési parkoviště, kde automobily
mohou jezdit pouze ve čtyřech směrech, stejně jako v plánku, ovšem s tím rozdílem,
že směr mohou změnit v libovolném bodě své dráhy. Poté dostali za úkol najít
ekvivalentní útvar ve spojitém modelu k tomu, který získali v druhé části úlohy 4.
Po několika pokusech žáci ideu parkoviště a nejkratší cesty v něm pochopili
a postupně přidávali ke kružnici v diskrétním modelu body, až došli k hypotéze, že
hledaný útvar se skládá ze stran čtverce. Po vyzvání, aby svoji hypotézu zdůvodnili,
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jeden z žáků před tabulí objasnil hlavní myšlenku takového důkazu, v podstatě
totožného s tím, jaký je uveden v (Bruna, 2012, s. 22 – 24). Z reakcí žáků se zdálo,
že třída tuto myšlenku přijala. Nad rámec plánu výuky byl tedy zkonstruován
izolovaný model manhattanské kružnice ve spojitém modelu manhattanské metriky.
V průběhu této poslední aktivity se zdálo, že zapojení žáků bylo o něco vyšší, než
při diskuzi, která vycházela z prezentace v lavicích. Svoji roli mohlo sehrát to, že na
tabuli bylo žákovské řešení lépe viditelné, případně to, že daná organizační forma
byla ve výuce nová a stimulovala tak žákovskou participaci.
Po skončení poslední aktivity byl již žákům rozdán dotazník k vyplnění. O průběhu
vyplňování dotazníku bude pojednávat samostatná podkapitola. Nyní se podívejme
na zhodnocení výuky uskutečněné v rámci experimentu z pohledu výzkumné
otázky, zda je možné látku do výuky na druhém stupni základní školy a ročnících
nižšího gymnázia zařadit tak, aby byla pro žáky zvládnutelná.

3.5 Vyhodnocení výuky
Z hlediska výzkumné otázky týkající se zařazení manhattanské metriky realizaci
výukového plánu hodnotím následovně. Tato část didaktického experimentu byla
příkladem toho, že žáci jsou schopni takto koncipovanou výuku zvládnout. Pracovní
listy i plánky města, se kterými žáci pracovali, dokládají, že co se manhattanské
úsečky a manhattanského měření vzdáleností týče, žáci úspěšně zkonstruovali
několik izolovaných modelů a začali využívat měření manhattanské vzdálenosti
metodou odvěsen jako univerzální model. Toho je dokladem zpracování úlohy 4
prvního pracovního listu na pláncích města a pracovních listech, kde až s výjimkou
skupin čtyři, pět a šest byla tato metoda použita výlučně. U skupinky číslo pět nelze
u této úlohy určit použitou metodu z důvodu chybějící grafické reprezentace
v plánku, nicméně výsledky jsou v pracovním listu uvedeny správně. U skupinky
číslo čtyři nevedla spojnice míst B a D po odvěsnách (viz obr. 24 na straně 61),
u skupinky číslo šest se jednalo o spojnice mezi místy A a C a A a D, viz obr. 30.
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Obr. 30: Plánek města skupinky číslo šest, strana první
Stran manhattanské kružnice a jejích izolovaných modelů byla směrodatná úloha 4
druhého pracovního listu, respektive její grafická reprezentace na plánku města.
Problémy, které se během související aktivity A.2.4 objevily, byli vylíčeny
v předchozí podkapitole. Z pohledu vyučujícího se zdálo, že miskoncepce byly
odstraněny, nicméně je na místě připomenout, že toto pozorování je nutně
subjektivní a podklady pro něj v materiálech chybí. V předchozí podkapitole bylo
rovněž uvedeno, že žáci v diskuzi zkonstruovali izolovaný model manhattanské
kružnice ve spojitém modelu manhattanské metriky. V tomto ohledu realizace
výuky předčila plán výuky.
Další ohled, ve kterém realizace výuky předčila plán, je časová náročnost. Žáci
dokončili práci na pracovních listech o zhruba pět minut dříve, než plán počítal.
Když se zohlední rovněž čas, který žáci strávili vyplňováním dotazníku, ve druhém
45 minutovém bloku zůstane 18 minutová rezerva. Toto naznačuje, že výuku podle
tohoto plánu by mohlo být možné s úspěchem realizovat i ve třídách, kde je
pracovní tempo pomalejší.
Je ovšem nutno mít na paměti tři věci. Tou první je, že tato evaluace nebere v potaz
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druhou z klíčových otázek tohoto výzkumu, tedy zda takto koncipovaná výuka
může změnit pohled žáků na elementární geometrické útvary. Během celé výuky se
s látkou pracuje pouze implicitně a až v dotazníku jsou žáci vyzváni ke konfrontaci,
a též pouze implicitně. Tato otázka bude dále diskutována v podkapitole zabývající
se právě výsledky dotazníku. Za druhé, zde prezentované výsledky nejsou vzhledem
k velikosti vzorku zobecnitelné, jak už bylo několikrát uvedeno dříve. Za třetí, takto
koncipované výuka pokrývá pouze úvod do problematiky manhattanské metriky
didaktický experiment tedy nemůže říct nic o tom, jak by žáci přijali další učivo
z této oblasti.

3.6 Vyplňování dotazníku
Tato podkapitola pojednává o tom, jak probíhalo samotné vyplňování dotazníků.
Především se zaměříme na to, jak byly dotazníky třídě prezentovány a jaké dostali
žáci instrukce, zda se při vyplňování vyskytly nějaké problémy a jak byly dotazníky
zpracovány před jejich vyhodnocením.
Po skončení aktivity zabývající se manhattanskou kružnicí ve spojitém modelu byl
každému žákovi rozdán list s dotazníkem. Žáci již z představení v úvodu prvního
bloku věděli, že výzkum je součástí této diplomové práce. Bylo jim vysvětleno, že
tento list bude sloužit jako zpětná vazba. Žáci byli rovněž seznámeni s tím, že
dotazník je anonymní.
Žáci dostali čas na přečtení si dotazníku a potom jim byly objasněny instrukce,
především část týkající se vyjádření se k pravdivosti. Žákům bylo řečeno, aby
napsali, zda s tvrzením souhlasí a zdůvodnili, proč si to myslí. Žáci též byli vyzváni,
aby dotazník vyplňovali samostatně. Žákům též bylo řečeno, že ilustrace
nereprezentují pouze jednu určitou přímku, nebo kružnici na obrázku, ale že jde
o tvar jako takový. Během vyplňování se ale ukázalo, že žáci mají s odůvodněním
problémy. Dostali tedy nové instrukce, které spočívaly v tom, že žáci nemusí
odpověď zdůvodňovat v případě, že s tvrzením souhlasí, a v případě, že nesouhlasí,
ať důvod uvedou. V průběhu vyplňování se na mě někteří žáci obraceli, aby mi
vysvětlili svou argumentaci. V tom případě jim bylo řečeno, ať ji zaznamenají do
dotazníku.
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Z časového hlediska bylo deset minut vyhrazených pro dotazník dostačujících
a mnoho žáků dokončilo vyplňování s předstihem. Žákům bylo sděleno, aby na list
s dotazníkem poznamenali, ve které skupince během výuky pracovali, přesto dva
listy se vrátili bez čísla skupinky. Dotazníky byli následně digitalizovány, a stejně
jako pracovní listy a plánky města jsou součástí CD přílohy této práce.

3.7 Výsledky dotazníkového šetření
V této kapitole jsou prezentovány výsledky získané pomocí dotazníků. Je zde
popsána kategorizace odpovědí, četnost zastoupení jednotlivých kategorií a jsou
uvedeny příklady dotazníků v každé kategorii. Protože se dotazník skládal ze dvou
částí, jsou četnosti a příklady uvedeny zvlášť pro každou část. Dále jsou
kategorizovány ty dotazníky u nichž odpověď v první a druhé části spadaly do jiné
kategorie. Tato podkapitola se nezabývá interpretací dat. Ta bude následovat v další.
Předtím, než budou výsledky prezentovány, je nutno objasnit systém štítkování
digitalizovaných dotazníků. Dotazníky byly rozděleny podle skupinek, ve kterých
žáci pracovali, a bylo jim podle toho přiřazeno označení. Dotazník, který vyplňoval
žák v první skupince, byl označen číslicí 1, ten, který vyplňoval žák ve skupince
dva, byl označen číslicí 2 a tak dále. Ty dotazníky, na nichž nebylo uvedeno číslo
skupinky, byly označeny písmenem N. Aby bylo možné jednotlivé dotazníky od
sebe odlišit i ve skupinkách, bylo každému dotazníku dále přiřazeno ve skupince
číslo jako pořadové číslo ve skupince. Toto pořadí bylo zvoleno náhodně. Tedy
například třetí dotazník ve druhé skupince nese označení 2.3, první nezařazený
dotazník je zase označen jako N.1 a tak podobně.
Na následujících řádcích jsou představeny výsledky v následující podobě. Nejdříve
je vždy uveden název kategorie, do které byly příslušné části dotazníků zařazeny.
Poté následuje četnost, tedy počet částí dotazníku, které byly do příslušné kategorie
zařazeny. Nakonec jsou, za použití výše vysvětleného číslování, vyjmenovány
všechny dotazníky, které byly do příslušné kategorie zařazeny. Tento seznam je
uveden zvlášť pro část zabývající se úsečkou a zvlášť zabývající se kružnicí.
Celkem bylo vybráno 24 dotazníků, to tedy znamená, že celkový počet částí
dotazníků je dvojnásobný, 48.
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Úsečka:
Nesouhlas relevantní. Četnost 0.
Nesouhlas nerelevantní. Četnost 1. Dotazník 3.3.
Podmínečný souhlas. Četnost 2. Dotazníky 3.1 a 5.3.
Souhlas s udáním důvodu. Četnost 5. Dotazníky 1.4, 5.2, 6.1, 6.3 a 6.4.
Souhlas reformulací. Četnost 4. Dotazníky 1.1, 4.1, 4.4 a 5.1.
Souhlas bez udání důvodu. Četnost 12. Dotazníky 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.2,
4.3, 5.4, 6.2, N.1 a N.2.
Nejednoznačná interpretace. Četnost 0.
Kružnice:
Nesouhlas relevantní. Četnost 0.
Nesouhlas nerelevantní. Četnost 0.
Podmínečný souhlas. Četnost 1. Dotazník 5.3.
Souhlas s udáním důvodu. Četnost 5. Dotazníky 1.4, 5.1, 5.4, 6.1 a 6.4.
Souhlas reformulací. Četnost 6. Dotazníky 1.1, 3.2, 4.1, 4.4, 5.2 a 6.3.
Souhlas bez udání důvodu. Četnost 11. Dotazníky 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 4.2,
4.3, 6.2, N.1 a N.2.
Nejednoznačná interpretace. Četnost 1. Dotazník 3.1.
V dalších odstavcích jsou jednotlivé kategorie charakterizovány a tato
charakteristika je doplněna o ukázky dotazníků. Z důvodu úspory místa jsou
přiloženy digitalizované verze dotazníků pouze nestačí-li z nějakého důvodu,
například pokud je do dotazníku vkresleno něco důležitého pro pochopení
odpovědí, případně ospravedlnění klasifikace. Na přeškrtané odpovědi nebyl brán
ohled. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že tato klasifikace byla vytvořena
čistě pro potřeby tohoto dotazníku a posuzování jednotlivých odpovědí jsem
prováděl samostatně, nelze tedy vyloučit, že někdo jiný by mohl mít na zařazení
částí dotazníků do jednotlivých kategorií jiný názor.
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Do kategorie nesouhlas relevantní měly být zařazeny ty části dotazníku, v nichž žák
explicitně vyjádřil nesouhlas s pravdivostí tvrzení a podložil jej argumentem, který
se vztahoval k manhattanské metrice, případně obecně k jinému způsobu měření.
Tato kategorie je ovšem pouze hypotetická, protože žádný z dotazníků do ní nebyl
zařazen, a je uvedena spíše pro úplnost kategorizace.
Kategorie nesouhlas nerelevantní zahrnuje ty části dotazníků, v nichž žák vyjádřil
explicitně nesouhlas s pravdivostí tvrzení, ale na rozdíl od předchozí kategorie tento
nesouhlas podložil argumentem, který se nevztahoval k jinému způsobu měření.
V tomto dotazníkovém šetření byla do této kategorie zahrnuta jedna odpověď, která
pravděpodobně vznikla buďto přeslechnutím, nebo misinterpretací části objasnění
dotazníku, v níž jsem vysvětloval, co přiložené obrázky reprezentují. Přepis
odpovědi je následující: „NE – úsečka může být na každou stranu“ Poznamenávám,
že přepisy se zde snažím uvádět věrohodně, tudíž i s kapitalizací písmen a chybějící
interpunkcí.
Do kategorie podmínečný souhlas byly zařazeny ty části dotazníků, v nichž
v odpovědi žák sice souhlasil s tvrzením, avšak argumentace, nebo grafická úprava
v listu jasně naznačuje, že dotyčný žák v ní bere na vědomí jiné způsoby měření
vzdáleností. Například odpověď v části dotazníku 5.3 věnující se úsečce žák píše:
„Tvrzení je pravdivé úsečka je nejkratší spojnicí dvou bodů pokud nám v cestě nic
nestojí a nemusíme to objet.“ V dotazníku 3.1 je pro změnu vidět grafická úprava
odrážející manhattanské měření vzdáleností ještě podpořené obratem „ve většině
případech“ ve slovní odpovědi. Jak grafická úprava tak slovní odpověď jsou
k vidění na obr. 31.
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Obr. 31: Ukázka odpovědi v kategorii podmínečný souhlas
V kategorii souhlas s udáním důvodu se nacházejí ty odpovědi, v nichž žák doplnil
souhlas s pravdivostí tvrzení argumentací, do které, nehledě na její korektnost, žák
přidal informace nebo pojmy, které se nevyskytují v zadání úkolu. U úsečky se
často objevovala myšlenka rovnosti, u kružnice potom myšlenka její kulatosti.
Například v dotazníku 1.4 v části věnované úsečce žák napsal: „Ano úsečka je vždy
rovná čára, která spojuje dva body, nemůže mít jiný tvar“. V tom samém dotazníku
u kružnice žák odpovídá: „Ano kružnice je vždy kulatá, nemůže mít jiný tvar“.
U kružnice se vyskytly ještě dva další druhy argumentace. Jeden pracuje
s myšlenkou šišatosti, která vede na elipsu, jako například v dotazníku 5.1. Cituji:
„ano, kdyby to bylo šišaté, byla by to elipsa, jde to jen tímto způsobem.“ Druhý
druh argumentace se objevil v dotazníku 6.4 a ke zdůvodnění využívá konceptu
úhlu: „Kružnice může mít pouze tento tvar, protože kdyby se jakkoliv zkomolil už
to nebude kružnice, už tam totiž vzniknou úhly a bude to jiný tvar“
Hranice mezi kategoriemi souhlas reformulací a souhlas bez udání důvodu je
poměrně neostrá. Do první z nich byly zařazeny ty odpovědi, které vyjádřil souhlas
s pravdivostí tvrzení a ve kterých argumentace neobsahovala žádnou novou
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informaci nebo pojem, šlo vlastně jen o reformulaci některé části zadání úkolu.
V těchto odpovědích se hojně objevovaly fráze typu „úsečka/kružnice může mít
pouze tento tvar“ a „kdyby měla jiný tvar, nebyla by to úsečka/kružnice“. Pokud
čtenáře tato kategorie více zaujme, příslušné dotazníky může dohledat v příloze na
CD.
Do kategorie souhlas bez udání důvodu, jak název napovídá, spadají ty odpovědi,
ve kterých žák pouze vyjádřil souhlas. Pro představu šlo o formulace typu „Ano“,
„Souhlas“ nebo například „Ano, to je pravda“.
Poslední kategorií je ta s označením „nejednoznačné interpretace“, kam měly být
zařazeny ty odpovědi, z nichž není možné rozhodnout, zda žák s tvrzením souhlasí,
či nikoli. V tomto šetření se jednalo pouze o případ dotazníku 3.1, respektive jeho
části zabývající se kružnici, kde žák nenapsal nic.
Z výše uvedeného výčtu je možné vysledovat, že ve většině případů spadala
odpověď u téhož žáka do téže kategorie. Z 24 dotazníků byla zařazena odpověď
v části zabývající se úsečkou a v části zabývající se kružnicí do dvou různých
kategorií pouze v sedmi případech. Jednalo se o dotazníky 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 5.4
a 6.3. Tyto případy byly kategorizovány podle toho do jakých dvou kategorií
odpovědi u části věnující se úsečce a u části věnující se kružnici spadaly.
V následujícím přehledu je v názvu kategorie vždy jako první uvedena část
zabývající se úsečkou a na druhém místě část zabývající se kružnicí. Pro ilustraci do
kategorie podmínečný souhlas/nejednoznačná interpretace spadají ty dotazníky, kde
u úkolu 1 byla odpověď zařazena do kategorie podmínečný souhlas a u úkolu 2 do
kategorie nejednoznačná interpretace. Stejně tak jako u prvního výčtu je uvedena
četnost a dotazníky, které do kategorie spadají.
Podmínečný souhlas/nejednoznačná interpretace. Četnost 1. Dotazník 3.1.
Souhlas bez udání důvodu/souhlas reformulací. Četnost 1. Dotazník 3.2.
Nesouhlas nerelevantní/souhlas bez udání důvodu. Četnost 1. Dotazník 3.3.
Souhlas reformulací/souhlas s udáním důvodu. Četnost 1. Dotazník 5.1.
Souhlas s udáním důvodu/souhlas reformulací. Četnost 2. Dotazníky 5.2 a 6.3.
Souhlas bez udání důvodu/souhlas s udáním důvodu. Četnost 1. Dotazník 5.4.
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3.8 Interpretace výsledků a diskuze
V této podkapitole budou interpretována data získaná v dotazníkovém šetření
z pohledu druhého hlavního cíle tohoto výzkumu, tedy zda výuka podle zde
představeného plánu výuky může změnit pohled žáků na elementární geometrické
útvary. Následovat bude diskuze, ve které bude hypotetitozováno, jaké vlivy
způsobily právě tento výsledek.
Aby bylo možné výsledky zhodnotit, byly kategorie použité ke klasifikaci odpovědí
v dotaznících rozděleny do tří skupin. Do první skupiny byly zařazeny ty kategorie
odpovědí, které prokazují, že u žáka došlo ke změně chápání geometrického útvaru
vzhledem ke způsobu měření vzdálenosti. Jednalo se o kategorie nesouhlas
relevantní a podmínečný souhlas. Do druhé skupiny spadají ty ze zbylých kategorií,
u kterých bylo možné určit, zda žák vyjadřuje souhlas, nebo nesouhlas s tvrzením,
avšak které neprokazují, že u žáka došlo ke změně vnímání geometrických útvarů
vzhledem ke způsobu měření vzdálenosti. Jmenovitě jde o kategorie nesouhlas
nerelevantní, souhlas s udáním důvodu, souhlas reformulací a souhlas bez udání
důvodu. Poslední skupina byla vyhrazena pro kategorie nejednoznačná interpretace,
která nepotvrzuje a ani nevyvrací, že by u žáka došlo ke změně chápání úsečky
nebo kružnice.
Po tomto rozřazení hovoří výsledky jasně. Pouze u dvou žáků z 24 (a tří částí
dotazníků z 48 celkem) odpovědi prokazují, že ke změně chápání došlo. Přitom
u úsečky došlo ke změně chápání u obou žáků, u kružnice pouze u jednoho z nich.
U kružnice spadala odpověď druhého z žáků do třetí skupiny, tedy nelze s jistotou
říci, zda ke změně chápání došlo rovněž tam, či nikoli. Zde je nutno podotknout, že
změna chápání úsečky u těchto dvou žáků se jeví být stejného rázu. Záleží
samozřejmě na interpretaci, ale pokud vyjádření žáka, který vyplňoval dotazník 5.3,
které je formálně vzato ve formě implikace, chápeme ve smyslu běžné konverzace
jako ekvivalenci, lze žákovu odpověď parafrázovat takto: „Pokud v cestě stojí něco,
co je potřeba objet, pak úsečka není nejkratší spojnicí dvou bodů.“ Z toho se dá
usuzovat, že stejně jako žák, který vyplňoval dotazník 3.1, pod slovem úsečka stále
chápe úsečku v euklidovské metrice. Vypadá to, že žáci si z výuky realizované
v rámci didaktického experimentu odnesli poznatek, že nejkratší spojnice dvou
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bodů nemusí nutně být rovná čára, nicméně tento poznatek už nedokázali aplikovat
na definici uvedenou v dotazníku, aby předložené tvrzení označili za nepravdivé.
Zatímco u těchto dvou žáků lze nalézt alespoň náznak změny chápání
geometrických útvarů vzhledem ke způsobu měření vzdálenosti, u zbylých 22 žáků
dotazníky žádnou takovou změnu nenaznačují. Na tomto souboru žáků tedy výuka
realizovaná v rámci experimentu nedokázala výrazně změnit chápání úsečky
a kružnice, pouze u méně než 10% z nich ovlivnila odpovědi v dotaznících
v relevantním směru.
Nabízí se tedy otázka, proč realizovaná výuka nevedla větší počet žáků k odpovědi
reflektující jiné způsoby měření. V následujících odstavcích je navrženo několik
faktorů, které se na tomto výsledku mohly podílet. Výčet těchto faktorů nemusí být
kompletní a pořadí, v jakém jsou zde prezentovány, nepřikládám velký význam,
neboť si nejsem jistý, do jaké míry jednotlivé faktory ovlivnily výsledek.
Za prvé, jak už bylo zmíněno dříve, jak při výuce samotné, tak v dotazníku nebyla
vztahu mezi tvarem geometrického útvaru a způsobem měření vzdálenosti
věnována pozornost explicitně. Během realizace výuky slovo úsečka, pokud vůbec
bylo zmíněno, nebylo použito v jiném kontextu než kontextu euklidovské metriky
a stejně tak tomu bylo i v případě slova kružnice. Tato skutečnost se jeví být
významná ve světle toho, co poznamenávají Hiebert a Grouws (2007, s. 383):
„A clear pattern across a range of empiracal studies is that students can acquire
conceptual understanding of mathematics if teaching attends explicitly to concepts –
to connections among mathematical facts, procedures, and ideas (Gamoran, 2001;
Hiebert, 2003; National Research Council, 2001). By attending to concepts we
mean treating mathematical connections in an explicit and public way.“ 1 Ani
v dotazníku nebylo explicitně vyjádřeno, že v centru pozornosti je vztah mezi
měřením vzdálenosti a tvarem geometrického útvaru. V návaznosti na výše
uvedenou citaci tak nebyly vytvořeny podmínky vhodné k tomu, aby žáci získali
patřičný vhled do problematiky.

1 Zde uvádím vlastní volný překlad do českého jazyka: „Celá řada empirických studií ukazuje, že
žáci mohou získat konceptuální porozumění pokud se výuka zaměřuje na pojmy explicitně – na
souvislosti mezi matematickými fakty, postupy a myšlenkami (Gamoran, 2001; Hiebert, 2003;
National Research Council, 2001). Zaměřováním se na pojmy máme na mysli probírání
matematických souvislostí explicitně a otevřeně.“
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Druhý z faktorů nechť je brán s rezervou, protože u žáků nebylo zjišťováno, zda se
během školní docházky setkali s neeuklidovskými metrikami a tvarem
geometrických útvarů v nich. Ale jak jsem již naznačil v rešeršní části, tato látka
nebude pravděpodobně v českém prostředí na základních školách rozšířena. Pokud
se žáci, kteří se zúčastnili tohoto experimentu setkávali s pojmem úsečka a kružnice
pouze v kontextu euklidovské metriky po celý svůj život, zdá se být
pravděpodobné, že vazba mezi slovem úsečka a kružnice a jejich reprezentací
v euklidovské metrice je natolik silná, že toto porozumění slovům úsečka a kružnice
slouží pro žáky při orientaci v úkolech v dotazníku spíše jako záchytný bod než
něco, co by měli zpochybnit. Dobrou ilustrací toho, že tento faktor mohl
podstatným způsobem ovlivnit výsledky dotazníkového šetření, jsou právě
odpovědi žáků, které byly zařazeny do kategorie podmínečný souhlas, nebo výše
uvedené odpovědi v dotazníku 1.4.
Dalším z faktorů, který mohl sehrát svou roli je čas vyhrazený na didaktický
experiment. V případě, že mají tvar geometrických útvarů žáci silně zakořeněný
v euklidovské metrice, může přijmutí a pochopení myšlenky, že tvar se v závislosti
na způsobu měření může měnit, zvláště pak, není-li k této myšlence přistoupeno
explicitně, trvat relativně dlouhou dobu, stejně tak jako je tomu například
u myšlenky limity, kde její propedeutiku a čas, který propedeutika zabere, ukazují
Hejný a Kuřina (2009, s. 171, 172).
V podkapitole 3.6 bylo uvedeno, že během vyplňování dotazníku byly instrukce,
podle kterých měli žáci vypracovat úkoly, změněny. Tento zásah způsobil, že
uvedení odpovědi spadající do kategorie souhlas bez udání důvodu se stalo
nejsnadnějším způsobem, jak dotazník vyplnit. Nelze proto vyloučit, že někteří žáci
zvolili cestu nejmenšího odporu a úkoly se hlouběji nezabývali. Konec konců tento
druh odpovědi byl ze všech zastoupen nejčastěji jak u úsečky tak u kružnice. Stejně
tak není možné vyloučit, že i přes výzvu, aby každý vyplňoval dotazník samostatně,
se nechali někteří žáci ovlivnit odpověďmi svých spolužáků. V podkapitole
zabývající se průběhem experimentu bylo zmíněno, že několik žáků přišlo až ke
konci prvního vyučovacího bloku. Je otázkou, na kolik jejich pozdní příchod
ovlivnil jejich odpovědi. I přestože byli vyzváni, aby si během přestávky na svačinu
zjistili, jaké aktivity před jejich příchodem probíhaly, a ve druhém bloku jsem
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nezaregistroval, že by se tito žáci nezapojovali do aktivit, vzhledem k zaměření na
rozdílnou látku u pracovních listů nelze s jistotou říci, že se s látkou skutečně
seznámili.
Než postoupíme dále, upozorněme na jednu zajímavou skutečnost, která vyplývá
z dat. Ačkoli může být namítnuto, že během výuky si žáci osvojili více izolovaných
modelů manhattanské úsečky než modelů kružnice a že definice kružnice je
náročnější na pochopení než definice úsečky, a tudíž by mělo být snadnější vyplnit
dotazník v části zabývající se úsečkou, odpovědi žáků tomu nenasvědčují. Žáci ve
většině případů odpovídali stejným způsobem v obou částech. Dokonce i případy,
kdy žáci uvedli jiný druh odpovědi pro každou z částí je celková bilance téměř
vyrovnaná. Když pomineme dotazník 3.1, v němž žák vyplnil pouze část zabývající
se úsečkou, případů, kdy žák argumentoval snáze u úsečky než u kružnice
(dotazníky 5.2 a 6.3), a těch, kdy žák argumentoval snáze u kružnice než u úsečky
(dotazníky 5.1 a 5.4), je stejný počet.
Tato podkapitola uzavřela popis a vyhodnocení didaktického experimentu. V té
další se v krátkosti podíváme na to, jak by mohla být koncepce výuky s ohledem na
tyto podkapitoly poupravena.

3.9 Podněty pro úpravu koncepce výuky
Z pohledu hlavních cílů této práce, předchozí podkapitoly poukázaly na několik
aspektů koncepce výuky, které by mohly být změněny. Tyto změny by sledovaly
v podstatě dva cíle. Tím prvním by bylo optimalizování průběhu výuky tak, aby si
žáci mohli ještě lépe osvojovat příslušné izolované a univerzální modely. Druhým
potom snaha o to, aby u větší části žáků proběhla změna chápání pojmů úsečka
a kružnice z pohledu závislosti jejich tvaru na zvolené metrice.
Pro dosažení prvního cíle reflektujme některé z problémů, které se při realizaci
výuky objevily, využijme změn oproti plánu, které byly do výuky zařazeny
a přinesly pozitivní efekt, a navrhněme alternativu k celkové organizaci, která by
mohla vést k větší motivovanosti žáků.
Jedním z problémů, který se během realizace vyskytl, bylo to, že se žáci při diskuzi
u aktivity A.1.5 zaměřovali na délku cesty a nikoli na její směrování. Na jednu
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stranu je z pohledu učitele při podnětné výuce dobré, když žáci dostanou volnost,
protože pak může vidět, na co žáci kladou důraz, a tak lépe diagnostikovat
porozumění. Na stranu druhou by mohlo explicitní zaměření pozornosti na
vybranou vlastnost urychlit proces osvojování izolovaných modelů manhattanské
úsečky. Přeformulované zadání části b) úlohy 1 na prvním pracovním listu by
mohlo vypadat například následovně: „Můžete něco s jistotou říci o směrech,
kterými se motocyklista bude pohybovat? Jestliže ano, zaznamenejte, o co se jedná
do pracovního listu.“
U aktivity A.2.1 se objevil problém u některých skupinek s tím, že nepochopily
správně, jakým způsobem se vrána pohybuje. V tomto směru by nemuselo být
špatné přenést aktivitu opět na žáky a bez toho, aby vyučující pohyb vrány
vysvětloval, by měli žáci diskutovat, jak bude zakreslena dráha pohybu vrány
v plánku.
Během realizace aktivity se také ukázalo, že v momentě, kdy měli kapitáni za úkol
určit město, o které se jedná, ostatní žáci kapitány povzbuzovali, pravděpodobně
v očekávání soutěže. Pokud by se jednalo o třídu, ve které soutěže mají pozitivní
vliv na motivaci žáků, využití této organizační formy by mohlo zvýšit míru
pozornosti, kterou žáci věnují osvojování modelů při vypracovávání úloh. Jedno
z řešení, jak soutěž realizovat by bylo přidělovat skupinkám body za to, jak rychle
dokázaly zadaný úkol vypracovat, případně jak přesvědčivý je argument, který
předložily v diskuzi. Takovouto změnu organizační formy by ovšem bylo zapotřebí
pečlivě promyslet, aby nebyla snížena kvalita poznávacího procesu u žáků a aby si
výuka zachovala podnětný charakter.
Další podnět ke změně koncepce výuky je inspirován pozorováním, že během
aktivity, která byla zařazena nad plán (manhattanská kružnice ve spojitém modelu),
kdy byla diskuze vedena u tabule a žáci, kteří dostali nápad, chodili k tabuli
a prezentovali svoje návrhy, se aktivita na straně třídy zdála být vyšší, než během
diskuzí ve zbytku hodiny, kde prezentace návrhů ukazovaly skupinky z lavic. Jak
bylo uvedeno dříve, není jisté, zda zvýšená aktivita třídy byla způsobena
organizační formou samotnou, tím, že šlo o změnu oproti již zaběhlému způsobu
prezentací, či nějakým jiným faktorem. Nespornou předností této formy ovšem
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zůstává fakt, že pro žáky bylo řešení prezentované na tabuli dobře viditelné. Na
druhou stranu je potřeba vzít v potaz, že při této formě kontroly je potřeba často
překreslovat plánek města a spíše než klasickou tabuli by bylo lepší využít
například interaktivní tabule.
Stran úpravy koncepce výuky tak, aby u větší části žáků proběhla změna chápání
pojmů úsečka a kružnice, není jednoduché navrhnout podněty k úpravě koncepce
výuky, protože není jasné, do jaké míry faktory diskutované v předchozí
podkapitole,

které

s

koncepcí

souvisejí,

ovlivnily

výsledky

plynoucí

z dotazníkového šetření. Nicméně pomineme-li celkovou délku výuky, jejíž
navýšení by si pravděpodobně vyžádalo velké rozšíření plánu výuky provázené
souvisejícími změnami na straně pomůcek a tak podobně, jediným snadněji
ovlivnitelným faktorem zůstává explicitnost přístupu k dané látce. Otázku, jak
nejvhodněji žáky otevřeně konfrontovat se závislostí tvaru geometrického útvaru
na zvolené metrice, zde nechávám otevřenou jako námět k dalšímu výzkumu
a experimentování v této oblasti. Jednou z možností by mohlo být představit žákům
definici útvaru v úvodu, představit také manhattanskou metriku a s explicitně
formulovaným cílem objevit, jak daný útvar v této metrice vypadá, výuku
realizovat.
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Závěr
Závěrem především shrňme, jaké výsledky práce přinesla z hlediska vytyčených
cílů a přidejme podněty pro další možný výzkum v této oblasti. Stran možnosti
zařazení manhattanské metriky jako učiva do výuky na druhém stupni základní
školy bylo konstatováno, že kurikulární dokumenty nebrání jejímu zařazení, naopak
by takové zařazení bylo v souladu s charakteristikou vzdělávání na druhém stupni
základní školy a potencionálně by přispívalo k získávání klíčových kompetencí
a okrajově též pokrývalo některá průřezová témata. Analýza vybrané sady učebnic
ukázala, že některé úlohy v ní zařazené obsahují možná pojítka k neeuklidovským
metrikám, ovšem vzhledem k implicitnímu charakteru těchto vazeb je kritická
otázka vlastního použití těchto úloh.
Didaktický experiment následně dokládá jeden případ toho, kdy žáci úspěšně
pracovali v prostředí diskrétního modelu manhattanské metriky s malým přesahem
také do modelu spojitého. Slovem úspěšně se zde míní to, že žáci dospěli k řešení
jim předložených problémů, čímž si osvojili izolované modely pojmů, případně
jeden model univerzální. Soubor žáků byl specifický tím, že se jednalo
o gymnazisty. Pokud, nehledě na to, jestli tomu tak skutečně je, budeme
předpokládat, že žáci v tomto vzorku by úkoly vypracovali rychleji než žáci
v průměru na základní škole, časová rezerva, se kterou žáci úkoly dokončili
naznačuje, že by takto koncipovanou výuku mohlo být možné na základní školu
zařadit. Nesmíme ale opomenout fakt, že vzhledem k malému počtu žáku
účastnících se experimentu lze zde získané výsledky jen stěží zobecnit.
Ve věci změny chápání úsečky a kružnice u žáků dotazníkové šetření neprokázalo,
že by u většiny žáků k něčemu takovému došlo. Náznaky posunu v chápání
závislosti tvaru geometrického útvaru na zvolené metrice byly detekovány pouze ve
dvou případech z 24. Faktory, které mohly za tímto výsledkem stát byly uvedeny
v příslušné kapitole. Ve zkratce, bylo navrženo, že implicitní přístup k dané
problematice, kontextová vazba pojmu a euklidovské metriky, doba vyhrazená na
výuku a další faktory související s organizační stránkou experimentu mohly sehrát
svoji roli.
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Přínosem této práce je rovněž vytvoření didaktického materiálu v podobě
pracovních listů a vytvoření plánu výuky, jejíž součástí tento materiál je. Při
didaktickém experimentu byl tento plán vyzkoušen a návrhy na jeho úpravu byly
rovněž zahrnuty do této práce.
Nad rámec těchto dvou hlavních cílů byla provedena též orientační rešerše v oblasti
zkušeností s výukou manhattanské metriky na druhém stupni základní školy, nebo
jeho ekvivalentu v zahraničí, avšak žádný relevantní záznam, u kterého by bylo
s jistotou možno říci, že odpovídal požadovaným parametrům, nebyl nalezen. Je
však nutno podotknout, že hledání mělo svá jistá omezení.
Ačkoliv práce odpověděla na některé otázky, mnohem více jich stále zůstává
nezodpovězeno. Budoucí výzkum v této oblasti by mohl například odzkoušet tento
nebo podobný plán výuky ve větším měřítku, aby výsledky v něm získané měly
mnohem větší výpovědní hodnotu o zvládnutelnosti dané problematiky žáky.
Dalším podnětem můžou být zde prezentované faktory, které mohly ovlivnit
výsledky dotazníkového šetření. V takovém případě by v rámci výzkumu mohla být
přepracována koncepce výuky, organizace experimentu nebo dotazníku s ohledem
na tyto faktory a sledovat, zda se dosažené výsledky budou lišit. Názory učitelů na
zařazení výuky dané problematiky do škol by též mohly být nosnou oblastí
budoucího výzkumu. Konec konců i volba jiných geometrických konceptů, které
mají v manhattanské metrice jinou vizuální reprezentaci než v euklidovské,
a následná realizace výuky na ně zaměřené by mohla ukázat, zda volba úsečky
a kružnice jako útvarů, u nichž mělo u žáků dojít ke změně jejich chápání, byla
dobrá. Jiný výzkum by zase mohl zmapovat úlohy s možnými pojítky na
neeuklidovské metriky v jiných sadách učebnic. Ve výčtu podnětů by jistě bylo
možné pokračovat.
Na úplný závěr bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že tato oblast je hodna další
pozornosti pro svůj potenciál oslovit a motivovat k aktivitě, podobně, jako se to
stalo v mém případě.
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Seznam příloh
Přílohou této práce jsou jednak digitalizované verze pracovních listů, plánků měst
a dotazníků, které žáci vyplňovali, jednak dva seznamy učebnic pro druhý stupeň
základních škol a jim korespondujících ročníků, na které odkazuji v rešeršní části.
Vzhledem k rozsáhlosti obou těchto druhů materiálů jsem se rozhodl je vložit jako
přílohu na CD. Následuje seznam souborů doplněný o krátký komentář.
Soubory na CD jsou rozděleny do dvou složek. Složka Experiment dále obsahuje
složky Dotazniky a Pracovni_listy_planky.

Ve složce Dotazniky jsou soubory

rozděleny do sedmy dalších složek (podle skupinek v experimentu a navíc
nezařazení). V nich jsou jednotlivé dotazníky označeny v souladu s číslování, které
bylo prezentováno v podkapitole 3.7.
Složka 1 obsahuje soubory:
D_1_1a.JPG
D_1_1b.JPG
D_1_2a.JPG
D_1_2b.JPG
D_1_3a.JPG
D_1_3b.JPG
D_1_4a.JPG
D_1_4b.JPG
Složka 2 obsahuje soubory:
D_2_1a.JPG
D_2_1b.JPG
D_2_2a.JPG
D_2_2b.JPG
D_2_3a.JPG
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D_2_3b.JPG
Složka 3 obsahuje soubory:
D_3_1a.JPG
D_3_1b.JPG
D_3_2a.JPG
D_3_2b.JPG
D_3_3a.JPG
D_3_3b.JPG
Složka 4 obsahuje soubory:
D_4_1a.JPG
D_4_1b.JPG
D_4_2a.JPG
D_4_2b.JPG
D_4_3a.JPG
D_4_3b.JPG
D_4_4a.JPG
D_4_4b.JPG
Složka 5 obsahuje soubory:
D_5_1a.JPG
D_5_1b.JPG
D_5_2a.JPG
D_5_2b.JPG
D_5_3a.JPG
D_5_3b.JPG
D_5_4a.JPG
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D_5_4b.JPG
Složka 6 obsahuje soubory:
D_6_1a.JPG
D_6_1b.JPG
D_6_2a.JPG
D_6_2b.JPG
D_6_3a.JPG
D_6_3b.JPG
D_6_4a.JPG
D_6_4b.JPG
Složka Nezařazený obsahuje soubory:
D_N_1a.JPG
D_N_1b.JPG
D_N_2a.JPG
D_N_2b.JPG
Ve složce Pracovni_listy_planky jsou soubory rozděleny do šesti složek podle čísla
skupinky. V označení souborů písmeno P označuje plánek města, PL potom
pracovní list. Číslo koresponduje s číslem skupinky a indexy a, b zase, zda jde
o první, nebo druhou stranu.
Složka 1 obsahuje soubory:
P_1a.JPG
P_1b.JPG
PL_1a.JPG
PL_1b.JPG
Složka 2 obsahuje soubory:
P_2a.JPG
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P_2b.JPG
PL_2a.JPG
PL_2b.JPG
Složka 3 obsahuje soubory:
P_3a.JPG
P_3b.JPG
PL_3a.JPG
PL_3b.JPG
Složka 4 obsahuje soubory:
P_4a.JPG
P_4b.JPG
PL_4a.JPG
PL_4b.JPG
Složka 5 obsahuje soubory:
P_5a.JPG
P_5b.JPG
PL_5a.JPG
PL_5b.JPG
Složka 6 obsahuje soubory:
P_6a.JPG
P_6b.JPG
PL_6a.JPG
PL_6b.JPG
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Složka Rešerše obsahuje výše uvedené dva seznamy. Jeden je řazen abecedně,
druhý chronologicky. Jedná se o soubory:
Učebnice_matematiky_abecedně.pdf
Učebnice_matematiky_chronologicky.pdf
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