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ABSTRAKT
Diplomová práce Finanční matematika na základní škole se zabývá finanční
matematikou na druhém stupni základní školy. První část práce se skládá ze dvou kapitol.
První kapitola je zaměřena na popis finanční matematiky a její význam pro finanční
gramotnost. Druhá kapitola obsahuje rešerši učebnic, které téma finanční matematiky
obsahují. V druhé části práce popisuji pedagogický experiment, jehož cílem bylo zjistit, jak
si vybraná skupina žáků poradí s úlohami finanční matematiky. Tato část obsahuje popis
úloh, které jsem sama navrhla, popis průběhu experimentu a jeho vyhodnocení. Součástí
vyhodnocení experimentu jsou okomentované ukázky z prací žáků. Poslední kapitola
diplomové práce popisuje výuku finanční matematiky ve dvou třídách základní školy.
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ABSTRACT
This thesis Financial Mathematics at lower secondary level focuses on financial
mathematics at lower secondary level. The first part consists of two chapters. The first
chapter describes financial mathematics and its importance for financial literacy. The second
chapter presents research of textbooks in which there is the financial mathematics topic. The
second part of the thesis describes pedagogical experiment aimed to determine how
a selected group of pupils cope the tasks and problems from financial mathematics. The tasks
and problems in this section were posed by the author of the thesis. The evaluation of the
experiment is based on students' work samples. The last chapter describes teaching of
financial mathematics in two classes at lower secondary level.
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Úvod
Tato diplomová práce se zabývá finanční matematikou na základní škole.
Konkrétně jsem si dala za cíl zjistit, jak si žáci základní školy poradí s vybranými úlohami
finanční matematiky, a to ve dvou situacích: nejprve v situaci, kdy žáci ještě výuku
finanční matematiky neměli, a poté v situaci, kdy mají čerstvě po výuce finanční
matematiky. Také jsem porovnala, zda mezi řešeními v těchto dvou situacích jsou nějaké
rozdíly, jaké rozdíly to jsou a zda žáci používají jiné strategie řešení v prvním a v druhém
případě. Z výše uvedených důvodů jsem navrhla test složený z pěti úloh finanční
matematiky a v rámci pedagogického experimentu zadala skupině žáků před výukou
finanční matematiky a po výuce finanční matematiky.
Tématu finanční matematiky a finanční gramotnosti jsem se věnovala již ve své
bakalářské práci (Lundáková, 2013). A právě během sběru podkladů pro bakalářskou
práci jsem slyšela od několika učitelů na různých základních školách názory, že není
potřeba s žáky finanční matematiku probírat jako samostatné téma, protože úlohy finanční
matematiky se objevují napříč všemi ročníky a všemi učebnicemi a v devátém ročníku už
žákům výuka finanční matematiky nic nového nepřinese a také na ni nezbude čas.
A pokud se výuka finanční matematiky zařadí jako samostatné téma na konci devátého
ročníku, tak jí stejně už žáci moc pozornosti nevěnují, protože už většinou mají po
příjímacích zkouškách na střední školy a už se těší na prázdniny.
Můj názor je jiný. Souhlasím s tím, že jednotlivé úlohy finanční matematiky se
mají objevovat i dříve než v devátém ročníku základní školy, ale myslím si, že shrnutí
tématu finanční matematiky jako samostatného tématu je pro žáky důležité. A protože
učivo finanční matematiky je praktické pro život, žáky (aspoň některé) zajímá a jsou
ochotni se tomuto tématu věnovat. Závisí také na učiteli, zda žákům pouze ukáže vzorce
finanční matematiky a nechá je spočítat několik úloh odtržených od reality, nebo zda
žákům vysvětlí princip úročení, splácení úvěrů, spoření a ukáže jim reálné životní situace,
ve kterých finanční matematiku použijí.
Znalost základů finanční matematiky je potřeba k finanční gramotnosti. Finanční
gramotnost je téma, o kterém se často hovoří. Od roku 2013 je výuka finanční gramotnosti
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součástí RVP ZV1. Testování finanční gramotnosti bylo v roce 2012 volitelnou součástí
mezinárodního šetření PISA (Programme for International Student Assessment). Šetření
PISA se zúčastnili žáci z 18 zemí, v části Finanční gramotnost dosáhli čeští žáci
šestého místa a zařadili se tím mezi sedm zemí s nadprůměrnými výsledky.
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část zahrnuje dvě
kapitoly. První kapitola je zaměřena na finanční matematiku, její popis, zavedení pojmů
a vzorců finanční matematiky. V druhé kapitole uvádím rešerši učebnic matematiky pro
osmé a deváté ročníky základní školy, které obsahují téma finanční matematiky. Do
rešerše jsem zahrnula celkem osm učebnic matematiky pro devátý ročník a jednu učebnici
pro osmý ročník základní školy.
Druhá část diplomové práce popisuje experiment, který jsem provedla v rámci své
pedagogické praxe na jedné základní škole. Ve třetí kapitole uvádím testové úlohy, jejich
řešení a důvody, pro které jsem zvolila právě tyto úlohy. Z organizačních důvodů jsem
musela vytvořit dvě varianty testu, protože bylo nutné test zadat vždy celé třídě žáků
najednou a dle vyjádření jejich učitelky žáci často při písemkách z matematiky opisují.
Ve čtvrté kapitole popisuji průběh experimentu a prostředí, ve kterém experiment
proběhl. V páté kapitole rozebírám výsledky experimentu. Pro objasnění některých
výsledků experimentu jsem považovala za vhodné popsat i průběh výuky finanční
matematiky, proto jsem zařadila do textu práce i šestou kapitolu, ve které je výuka
popsána.

1

Rámcový vzdělávací plán základního vzdělávání
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1 Finanční matematika, finanční gramotnost, pojmy
a vzorce
1. 1 Finanční matematika
Finanční matematika je část matematiky, která (jak název napovídá) se zabývá
financemi, finančními toky, finančními instrumenty. Výuka finanční matematiky obvykle
začíná popisem časové hodnoty peněz, tedy úročením, a končí popisem složitých
pravděpodobnostních modelů, teorií rizika a náhodných jevů.
Na základní škole se finanční matematika objevuje zpravidla na konci devátého
ročníku jako samostatné téma (tomu odpovídá i zařazení finanční matematiky do učebnic
pro deváté ročníky). První setkání s úročením žáci většinou zažijí v sedmém ročníku, při
výuce procent. Témata finanční matematiky, se kterými se žáci na základní škole potkají,
jsou: jednoduché a složené úročení, splácení dluhů, pravidelné spoření. V některých
učebnicích (viz kapitola 2) je uvedeno témat více, v některých je uvedeno pouze téma
úročení. Úlohy, které souvisí s finanční matematikou a finanční gramotností, se dají
nalézt již v učebnicích prvního stupně (např. spočítat cenu nákupu), stejně tak
v učebnicích pro 2. stupeň (např. závislost ceny zboží na množství).

1. 2 Finanční gramotnost
S finanční matematikou úzce souvisí pojem finanční gramotnost. „Finanční
gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných
k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně
vystupoval na trhu finančních produktů a služeb.“ (Šípková, 2011, str. 10).
Finančně gramotný jedinec však není pouze jedinec vybavený teoretickými
znalostmi o finančním trhu, ale potřebuje znát i základy finanční matematiky. Teprve
když může s pomocí finanční matematiky vypočítat svůj zisk, či ztrátu, je schopen
„odpovědně spravovat své finance a svůj majetek, jak v krátkodobém horizontu (měsíční
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rozpočet, aktuálně použitelné finanční prostředky atd.), tak v dlouhodobém horizontu
(spoření, půjčky, investice atd.), což ve výsledku pozitivně ovlivní finanční situaci nejen
jeho samotného a jeho rodiny, ale následně i celé společnosti, do které tento člověk patří.“
(Lundáková, 2013, str. 8).
Výuku finanční gramotnosti na základní škole upravuje od roku 2013 RVP ZV
(Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní). V kapitole 5.5.2. Výchova
k občanství je uvedeno2:
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
Očekávané výstupy
žák
 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich
ochrany, uvede jejich příklady
 objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve
svém jednání
 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné
a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření
domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti,
dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým
i svěřeným majetkem, a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi
 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního
placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení
 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít
 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
deficitu
 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv
nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet
nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané
 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu

Uvedené očekávané výstupy by bez znalosti finanční matematiky byly jen
formálními poznatky bez praktického využití. Z vlastní zkušenosti se domnívám, že

2

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-prozakladni-vzdelavani, ukázka je uvedena z verze RVP ZV s vyznačenými změnami oproti roku 2007.
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i výuka finanční gramotnosti a finanční matematiky by měla probíhat ve stejný čas, ne-li
přímo v jednom celku, tak aspoň v součinnosti učitele matematiky a učitele výchovy
k občanství (či jiného předmětu, v jehož rámci se finanční gramotnost vyučuje). Také si
myslím, že je velmi vhodné jednotlivé příklady a úlohy rozvíjející finanční gramotnost
zařazovat do výuky matematiky průběžně od počátku školní docházky žáka. Toto téma
jsem šířeji rozvedla ve své bakalářské práci Finanční gramotnost v matematice
(Lundáková, 2013).

1. 3 Vybrané pojmy finanční matematiky
V tomto odstavci uvádím pojmy finanční matematiky, se kterými se žáci základní
školy v učivu finanční matematiky setkají. Uvádím jen ty pojmy, které se vyskytují
v učivu základní školy, nebo které si myslím, že by se vyskytnout měly. Tyto pojmy
v některých učebnicích matematiky pro 9. ročník ZŠ (viz kapitola 2) vysvětlené jsou,
v některých ne. V různých učebnicích mohou být uvedeny jiné názvy a odlišné značení,
tím se také zabývám v závěru kapitoly 2.
Terminologie a vzorce použité v následujícím textu jsou převzaty z knihy
Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou (Cipra, 1995).
Dlužník – subjekt, kterému byla poskytnuta půjčka (úvěr). Tím mu vznikne povinnost
splatit půjčenou částku spolu s úroky.
Věřitel – subjekt, který poskytuje půjčku (úvěr). Tím mu vzniká nárok na vrácení půjčené
částky zvýšené o úroky.
Kapitál – jistina, vklad, výše uložené (půjčené) částky.
Splatná částka (konečná jistina) – konečná částka, která bude vyplacena vkladateli
(věřiteli).
Úrok – na úrok je možno se dívat dvěma pohledy. Z hlediska věřitele (vkladatele) je úrok
odměna za dočasné poskytnutí peněžních prostředků někomu jinému. Z hlediska dlužníka
je úrok cena za získání půjčky.
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Úročení (úrokování)3 – způsob započítávání úroků k základnímu kapitálu (blíže
vysvětleno v podkapitolách 1,5 – 1,7).
Úroková míra (úroková sazba) – úrok vyjádřený v procentech z hodnoty základního
kapitálu, obvykle se vztahuje k období 1 roku (roční úroková míra). Některé publikace
rozlišují úrokovou míru vyjádřenou v procentech a úrokovou sazbu vyjádřenou
desetinným číslem.
Efektivní úroková míra – vztahuje se k področnímu složenému úročení. Efektivní
úroková míra odpovídající roční úrokové míře dává za dobu jednoho roku stejnou
splatnou částku jako roční úroková míra.
Úroková doba (doba splatnosti) – doba, po kterou jsou uloženy (půjčeny) peněžní
prostředky. Obvykle vyjádřená v letech.
Úrokovací období – doba, za kterou se ke kapitálu pravidelně připisují úroky.

1. 4 Značení
V následujícím textu budu používat toto značení:
FV … splatná částka (budoucí hodnota - future value)
FVmn … splatná částka (future value) po n letech při úročení m-krát ročně
PV … základ (kapitál) (současná hodnota - present value)
u … jednoduchý úrok
i … roční úroková míra (úrok vyjádřený v procentech z hodnoty kapitálu)
j …efektivní úroková míra
n … doba půjčky vyjádřená v rocích

Oba názvy jsou možné. Různé publikace užívají jeden či druhý. Zde dávám přednost názvu úročení, pouze
v kapitole 2 používám shodné označení s popisovanou učebnicí.
3
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1. 5 Jednoduché úročení
Při jednoduchém úročení se úroky počítají z původního kapitálu, ke kterému se
dále nepřidávají a dále se neúročí. Jednoduché úročení se obvykle používá v situacích,
kdy je úrokovací doba kratší než jeden rok. Pro složené úročení je typické lineární
narůstání základu, tedy můžeme použít model aritmetické posloupnosti s diferencí i
(resp. 0,85i).
Jednoduchý úrok se vypočítá jako součin výše kapitálu, úrokové míry a úrokové
doby
𝑢 = 𝑃𝑉𝑖𝑛.
Vzorec pro výpočet splatné částky uvádím ve dvou variantách, s daní z úroku
a bez daně z úroku.
Splatná částka při jednoduchém úročení se počítá podle vzorce používaného pro
půjčky (úvěry). Ve vzorci není zahrnuta daň z úroku, protože daň z úroku platí v tomto
případě věřitel. Výše splatné částky zde tedy vyjadřuje, kolik dlužník celkem zaplatí
věřiteli po uplynutí úrokové doby.
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 (1 + 𝑖𝑛)
Splatná částka při jednoduchém úročení se počítá podle vzorce s daní z úroku,
používaného pro vklady. Daň z úroku v tomto případě zaplatí vkladatel, objeví se tedy
i ve vzorci. Splatná částka zde vyjadřuje částku, kterou vkladatel obdrží po uplynutí
úrokové doby. (V tomto vzorci a i v následujících vzorcích počítám s daní z úroku 15 %,
která je v současné době platná v České republice.)
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 (1 + 0,85𝑖𝑛)
Jako příklad používání jednoduchého úročení uvádím: krátkodobé cenné papíry
(směnka, pokladniční poukázka, depozitní certifikát), běžné účty a kontokorentní úvěr.
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1. 6 Složené úročení
Při složeném úročení se úroky pravidelně připisují k původnímu kapitálu a dále
se úročí spolu s ním, počítáme tedy „úroky z úroků“. Složené úročení se obvykle používá
pro delší časové období, kdy úroková doba je násobek úrokovacího období. Pro složené
úročení je typické exponenciální narůstání základu, tedy můžeme použít model
geometrické posloupnosti s kvocientem (1 + 𝑖) (resp. (1 + 0,85𝑖)).
Vzorec pro výpočet splatné částky opět uvádím ve dvou variantách, s daní z úroku
a bez daně z úroku.
Splatná částka při složeném úročení se počítá podle vzorce bez daně z úroku,
používaného pro půjčky (úvěry). Jako u jednoduchého úročení výše splatné částky
vyjadřuje, kolik dlužník zaplatí věřiteli po uplynutí úrokové doby.
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉(1 + 𝑖)𝑛
Splatná částka při složeném úročení se počítá podle vzorce s daní z úroku,
používaného pro vklady. Jako u jednoduchého úročení výše splatné částky vyjadřuje
částku, kterou vkladatel obdrží po uplynutí úrokové doby.
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉(1 + 0,85𝑖)𝑛 .
Příklady složeného úročení jsou například dlouhodobé cenné papíry, dlouhodobé
vklady.

1. 7 Složené področní úročení
Področní složené úročení je složené úročení, při němž se úroky připisují m-krát
ročně, nejčastěji4


m = 1, tj. ročně (p. a. = per anum)



m = 2, tj. pololetně (p. s. = per semestre)

V literatuře lze najít i m = 48 pro p. sept, nebo m = 366 pro přestupný rok při p. d. a i další varianty, zde
je uvedeno nejčastější použití podle Cipra, 1995
4
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m = 4, tj. čtvrtletně (p. q. = per quartale)



m = 12, tj. měsíčně (p. m. = per mensem)



m = 52, tj. týdně (p. sept. = per septimanam)



m = 365, tj. denně (p. d. = per diem)

Nominální úroková míra i se vztahuje k ročnímu úrokovacímu období, přestože
složené úročení se provádí přes úrokovací období délky 1/m s použitím úrokovací míry
i/m. Celkem se tedy úroky připíší mn-krát (připomínám, že n značí délku úrokovací doby
v letech).
Opět uvádím dvě varianty vzorce pro výpočet splatné částky, první varianta je pro
půjčky (úvěry), vzorec je uveden bez daně z úroků
𝑖

𝐹𝑉𝑚𝑛 = 𝑃𝑉 ∙ (1 + 𝑚)𝑚𝑛 ,
a druhá varianta je pro vklady, vzorec je uveden s daní z úroku
𝑖

𝐹𝑉𝑚𝑛 = 𝑃𝑉 ∙ (1 + 0,85 𝑚)𝑚𝑛 .
Limitním případem področního složeného úročení pro 𝑚 → ∞ je spojité úročení,
jehož vzorec má tento tvar
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉e𝑖𝑛 , resp. 𝐹𝑉 = 𝑃𝑉e0,85𝑖𝑛 .
Spojité úročení se na základní škole z pochopitelných důvodů neučí (základy
infinitezimálního počtu jsou učivo posledního ročníku střední školy). Navíc, jak uvádí
Cipra, 1995 (str. 42, 43): „… fakticky mezi denním a spojitým úročením je zanedbatelný
rozdíl).“ Za užitečné považuji žákům ukázat, že s vyšším počtem úrokovacích období
roste efektivní úroková míra.
Vzorec pro výpočet efektivní úrokové míry j je
𝑖

𝑚

1 + 𝑗 = (1 + 𝑚) .
Příklady složeného področního úročení jsou například termínované vklady nebo
běžný účet.
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1. 8 Smíšené úročení
V praxi občas dochází ke kombinaci složeného a jednoduchého úročení, která se
nazývá smíšené úročení. Složené úročení se týká celých částí úrokovacího období,
v posledním necelém úrokovacím období se použije úročení jednoduché.
Vzorec pro výpočet splatné částky uvádím opět ve dvou variantách, s daní z úroku
a bez daně z úroku.
Splatná částka při smíšeném úročení se počítá podle vzorce bez daně z úroku,
používaného pro půjčky (úvěry). Jako u jednoduchého a složeného úročení výše splatné
částky vyjadřuje, kolik celkem dlužník zaplatí věřiteli po uplynutí úrokové doby,
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 ∙ (1 + 𝑖)⌊𝑛⌋ ∙ (1 + 𝑖〈𝑛〉)
kde ⌊𝑛⌋ značí celou část n a 〈𝑛〉 necelou část n.
Splatná částka při smíšeném úročení se počítá podle vzorce s daní z úroku,
používaného pro vklady. Jako u jednoduchého a složeného úročení, výše splatné částky
vyjadřuje částku, kterou celkem vkladatel obdrží po uplynutí úrokové doby.
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 ∙ (1 + 0,85𝑖)⌊𝑛⌋ ∙ (1 + 0,85𝑖〈𝑛〉)
Příkladem smíšeného úročení může být vkladní knížka.

1. 9 Umořování dluhu
Umořováním dluhu se rozumí splácení dluhu dlužníkem věřiteli podle předem
sjednaného umořovacího plánu. Splátky dluhu se skládají z úmoru a úroku. Úmor
postupně snižuje dlužnou částku a úrok splácí úroky ze zbývající dlužné částky. Dluh lze
umořovat nestejně velkými splátkami; pro jeho umořování se umořovací plán nejčastěji
zapíše v tabulce (příklad takové tabulky viz tab. 1).
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Rok

Stav dluhu na

Úroková sazba

Splátka

začátku roku

Úrok za
uplynulý rok

2014

10 000 Kč

3%

4 000 Kč

300 Kč

2015

6 300 Kč

3%

4 000 Kč

189 Kč

2016

2 489 Kč

3%

2 563,67 Kč

74,76 Kč

Tabulka 1- příklad umořovacího plánu

Nebo můžeme dluh umořovat stále stejně vysokými splátkami, v tomto případě
můžeme použít schéma z Tabulky 2 (kde v označuje tzv. diskontní faktor5, vypočítaný
podle vzorce 𝑣 = 1/(1 + 𝑖)). Pro žáky základní školy stačí toto schéma ukázat
s konkrétními údaji v tabulce, protože schéma v tabulce 2 by pro ně bylo příliš složité na
pochopení.
Stav na
konci
období

0
1
2
3
.
.
.
n-1
n
Σ

Splátka Úmor

𝐾
𝐾
𝐾
.
.
.
𝐾
𝐾
𝐾. 𝑛

𝐾. 𝑣 𝑛
𝐾. 𝑣 𝑛−1
𝐾. 𝑣 𝑛−2
.
.
.
𝐾. 𝑣 2
𝐾. 𝑣
𝑃𝑉

Úrok

𝐾. (1 − 𝑣 𝑛 )
𝐾. (1 − 𝑣 𝑛−1 )
𝐾. (1 − 𝑣 𝑛−2 )
.
.
.
𝐾. (1 − 𝑣 2 )
𝐾. (1 − 𝑣)
𝐾. 𝑛 − 𝑃𝑉

Stav dluhu

𝑃𝑉
𝑃𝑉 − 𝐾. 𝑣 𝑛
𝑃𝑉 − 𝐾. (𝑣 𝑛 + 𝑣 𝑛−1 )
𝑃𝑉 − 𝐾. (𝑣 𝑛 + 𝑣 𝑛−1 + 𝑣 𝑛−2 )
.
.
.
𝑛
𝑃𝑉 − 𝐾. (𝑣 + … + 𝑣 2 )
0

Tabulka 2- schéma umořování dluhu stejnými splátkami

5

Diskontování je opačná operace k úročení, např. u složeného úročení použijeme vzorec

𝑃𝑉 = 𝐹𝑉(1 + 𝑖)−𝑛 = 𝐹𝑉 𝑣𝑛 . Více o diskontování např. Cipra, 2001, str. 11 a str. 35.
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2 Učebnice pro 2. stupeň základní školy
Výběr učebnic, které obsahují témata z finanční matematiky, vychází ze seznamu
učebnic schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
(dále jen MŠMT).6 Podle tohoto seznamu jsem vybrala učebnice matematiky pro osmý
a devátý ročník základní školy a z nich jsem potom vybrala podle obsažených témat
následujících devět učebnic (viz tabulka 3), kterým se budu podrobně věnovat v dalším
textu. Pořadí učebnic v tabulce 3 a v dalším textu je převzaté podle výše zmíněného
seznamu MŠMT.

autor: název učebnice; číslo vydání, kterému byla udělena schvalovací doložka
číslo jednací
datum vydání termín
orientační
číslo jednací
schvalovací doložky
schvalovací
platnosti
cena v Kč
schvalovací
doložky
schvalovací
podle sdělení doložky před
doložky
nakladatelství prodloužením
platnosti (stav
od března
2010)
Cihlář, J ;Zelenka, M.: Matematika 9; vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
MSMT-28792/2012-22
2. 10. 2012
2. 10. 2018

cena (v Kč):

předchozí č. j.

Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 9. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č. j.
9114/2011-22
9. 6. 2011
9. 6. 2017
119
10145/2005-22

Materiál
nosiče
učebnice

SUŘ

název nakladatelství

nosič: SUŘ
P
Ano

AOS Publishing

nosič: SUŘ
P
Ano

Fortuna

Binterová, H.;Fuchs, E.;Tlustý ,P.: Matematika 8 - Algebra, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č. j.
nosič: SUŘ
U 139 + 99 +
7206/2009-22
16. 6. 2009
16. 6. 2015
P
Ano
PS po 69

Fraus

Rosecká, Z. a kol.: Algebra 9, Geometrie 9, pracovní sešity Rovnice, slovní úlohy II, Chvilky s algebrou 9, Geometrie 9; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č. j.
nosič: SUŘ Nová škola, s. r. o.
U po 54, PS
13966/2009-22
21. 7. 2009
21. 7. 2015
P
Ano
po 22
Hricz, M.: Matematické ... minutovky 9. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
MSMT-28614/2013
16. 8. 2013
16. 8. 2019
po 32

předchozí č. j.

nosič: SUŘ
P
Ano

Prodos

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č. j.
nosič: SUŘ Prodos
99/133 + po
MSMT-1205/2013-210
15. 2. 2013
15. 2. 2019
1785/2007-22
P
Ano
42/63
Šarounová, A. a kol.: Matematika 9, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č. j.
3351/2011-22
4. 4. 2011
4. 4. 2017
72
11937/2005-22

6

nosič: SUŘ
P
Ano

Prometheus

http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/Ucebnice_2014_03/Ucebnice_2014_III_ZS.docx
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Odvárko, O; Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 3. díl - Jehlany, kužely, koule, Finanční matematika; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č. j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMT-7852/2012-22
16. 4. 2012
16. 4. 2018
84
5782/2006-22
P
Ano
Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ - Algebra (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č. j.
nosič: SUŘ
398/2010-22
14. 5. 2010
14. 5. 2016
95 + 65
P
Ano

SPN, a. s.

Tabulka 3 - Seznam učebnic

U každé učebnice v textu uvádím, v jaké kapitole se učivo finanční matematiky
nachází a jak je rozčleněno. U každé podkapitoly uvádím její stručný obsah.
U jednoduchého i složeného úročení mne mimo jiné zajímalo i to, zda je v učebnici
počítáno s daní z úroku. V některých učebnicích se totiž vůbec daň z úroku neobjevuje,
což z didaktického hlediska nepovažuji za vhodné, protože ve finanční matematice by
měla být žákům zprostředkována reálná situace a tou je v případě spoření placení daně
z úroku.
V textu této kapitoly používám oba názvy úročení i úrokování, v každé
podkapitole podle názvu používaného v popisované učebnici.

2. 1 Cihlář, J.; Zelenka, M.: Matematika 9
Finanční matematice se věnuje kapitola 7. Základy finanční matematiky, na
stranách 130 až 148, tedy celkem na 18 stranách. Jedna úloha finanční matematiky je
uvedena i v kapitole 9. Závěrečné opakování, na straně 169.
Kapitola 7. Základy finanční matematiky je rozdělena do dvou podkapitol:
7.1 Jednoduché a složené úrokování – tato podkapitola začíná poměrně
podrobným opakováním poznatků o aritmetické a geometrické posloupnosti. Jednoduché
úrokování je pak zavedeno na principu aritmetické posloupnosti a složené úrokování
je zavedeno na principu posloupnosti geometrické. V některých příkladech je nárůst
jistiny v průběhu let zaznamenáván i graficky. V této podkapitole se nepočítá s daní
z úroku.
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7.2 Praktické finanční úlohy – v úvodu této podkapitoly je žákům vysvětlena daň
z úroku, a s ní jsou pak znovu spočítané příklady a úlohy z předchozí podkapitoly. Dále
jsou zde příklady a úlohy na splácení půjčky pravidelnými splátkami a na spoření
pravidelným ukládáním stejné částky.
S přístupem na zavedení jednoduchého a složeného úrokování, který je použitý
v této učebnici, jsem se v jiných učebnicích nesetkala. Stejně tak s řešením úloh finanční
matematiky pomocí grafů. Pro žáky je tento přístup vhodný, protože navazuje na předem
osvojené znalosti a dovednosti z nižších ročníků.
Učebnice je součástí ucelené řady nakladatelství AOS Publishing. V této řadě
učebnic se žáci mohou s finanční matematikou setkat již v učebnici pro sedmý ročník
základní školy v kapitole 4. Procenta, úroky, podkapitole 4. 3 Úrok na stranách 86 až 89.
Zde je žákům vysvětlen princip jednoduchého i složeného úročení. Na čtyřech stranách
je zde uvedeno celkem 5 příkladů a 21 úloh. V příkladech ani úlohách není počítáno s daní
z úroku.

2. 2 Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 9. ročník základní
školy
Finanční matematice se věnuje kapitola 8 Základy finanční matematiky, na
stranách 161 až 173, tedy celkem na 12 stranách. Jedna úloha finanční matematiky je
uvedena i v kapitole 11 Závěrečné opakování na straně 225.
Kapitola 8 Základy finanční matematiky je rozdělena do těchto tří podkapitol:
8. 1 Převody měn – tato podkapitola se věnuje nejen převodům mezi různými
měnami, ale obecně cestování do zahraničí a nákladům s ním spojeným (např. cena
dopravy, cena ubytování atd.)
8. 2 Jednoduché a složené úrokování – tato podkapitola se věnuje jednoduchému
a složenému úrokování. Obojí je zde ukázáno na konkrétních příkladech, bez uvedení
vzorců. Příklady a úlohy zahrnují i daň z úroku.
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8.3 Využití matematiky v rodinném hospodaření – tato podkapitola je spíše
věnována finanční gramotnosti než finanční matematice. Obsahuje různé úlohy zaměřené
např. na spotřebu a cenu energií, motivující k šetření.
Výsledky úloh v této kapitole nejsou uvedeny, jako důvod autoři učebnice uvádí:
„Doporučujeme, abyste zjistili aktuální ceny a řešili úlohy s nimi. U řady otázek musíte
ještě provést další upřesnění (spotřeba benzínu – odhad podle typu automobilu apod.)“7
Žáci tedy mají při řešení těchto úloh pocit většího propojení s realitou a úlohy jim
připadají smysluplnější. Tento přístup při výuce finanční matematiky považuji za velmi
vhodný.
Učebnice žákům neukazuje vzorce finanční matematiky, ale vede je k pochopení
principu řešení úloh jednoduchého i složeného úročení. Není zde tedy riziko, že se žáci
naučí zpaměti vzorce, kterým nerozumí a neumí do nich dosadit.
Učebnice je součástí ucelené řady nakladatelství Fortuna. V této řadě učebnic se
žáci mohou s finanční matematikou poprvé setkat již v učebnici pro sedmý ročník
základní školy v kapitole 9. Procento, podkapitole 9.5 Úrok, na straně 242. Zde je
uvedeno několik příkladů a úloh na jednoduché úročení, v příkladech ani úlohách není
počítáno s daní z úroku.

2. 3 Binterová, H.; Fuchs, E.; Tlustý, P.: Matematika 8 –
Aritmetika 8
Finanční matematice se věnuje kapitola Procenta, úroky, statistika, podkapitola
2. Půjčka, úrok, úročení na stranách 101 až 104, tedy celkem na třech stranách. Tato
podkapitola není dále členěna na menší celky.
V podkapitole 2. Půjčka, úrok, úročení je žákům vyložen princip jednoduchého
úročení, složeného úročení a umořování dluhu. V úloze 2.5 na straně 104 je žákům
vysvětlena daň z úroku. Tři úlohy z finanční matematiky jsou uvedeny také v závěrečné
části této kapitoly, Zkouška znalostí, na straně 116.

7

Str. 161 první odstavec
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Stejně jako předchozí učebnice (Coufalová, 2000), ani tato žákům nepředkládá
hotové vzorce finanční matematiky, ale vede je k řešení úloh pomocí pochopení principu
jednoduchého a složeného úročení.
K této učebnici je k dispozici pracovní sešit Matematika 8 – Aritmetika 8,
pracovní sešit. V kapitole Procenta, úroky statistika podkapitole 2. Půjčka, úrok, úročení
na stranách 76 až 77 je uvedeno osm úloh na procvičení učiva z učebnice.
V jiných učebnicích ucelené řady učebnic matematiky nakladatelství Fraus se
finanční matematika jako samostatné téma nenachází, ale některé úlohy, které rozšiřují
finanční gramotnost žáků, se objevují v různých jiných tématech.

2. 4 Rosecká, Z. a kol.: Algebra 9
Finanční matematice se věnuje kapitola VI. Základy finanční matematiky, na
stranách 93 až 108, tedy celkem na 15 stranách.
Kapitola VI. Základy finanční matematiky je rozdělena do těchto osmi podkapitol:
1. Úrokový počet, základní pojmy – v této kapitole jsou žákům vysvětleny základní
pojmy finanční matematiky a je zde shrnut obsah celé kapitoly.
2. Výpočet úroku při jednoduchém úrokování – v této podkapitole jsou uvedeny
vzorce používané pro jednoduché úrokování s úrokem za 1 rok, 1 měsíc či 1 den a vzorce
s úrokem za r roků, m měsíců a d dní, kde r, m a d je počet roků, měsíců a dní. Podle mne
toto může být pro některé žáky matoucí, protože nepochopí princip sestavení vzorců a jen
se naučí dané vzorce nazpaměť.
3. Úrokovací období – v této podkapitole je vysvětlen rozdíl mezi úrokovací
dobou a úrokovacím obdobím.
4. Jednoduché úrokování – v této podkapitole jsou uvedeny příklady na výpočet
úroku při jednoduchém úrokování. Jsou zde zavedeny pojmy hrubý úrok a čistý úrok
(úrok po zdanění).
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5. Určení hledané jistoty, výpočet konečné jistoty – v této podkapitole se žáci naučí
vyjádřit ze vzorce jistinu a dosazením do upraveného vzorce získat hodnotu jistiny a totéž
pro konečnou jistinu.
6. Složené úrokování – v této podkapitole je na jednom příkladu objasněn princip
složeného úrokování. Jsou zde pouze příklady vkladů, proto je i vzorec uveden s daní
z úroku.
7. Úvěry, půjčky – na první straně této podkapitoly jsou vysvětleny pojmy
vztahující se k úvěrům a půjčkám. Příklad a úlohy se zabývají splácením půjček
pomocí pravidelných splátek.
8. Valuty, devizy, převody měn – v této podkapitole jsou žákům představeny
kurzovní lístky ČNB a vysvětlena práce s nimi.
V celé kapitole se nachází u pravého kraje některých stránek sloupec nazvaný
Finanční slovníček, kde jsou uvedeny a vysvětleny další pojmy ze světa financí.
K této učebnici je k dispozici pracovní sešit Rovnice a slovní úlohy, pracovní sešit
pro 9. ročník. V kapitole Slovní úlohy řešené pomocí rovnice na straně 13 je jeden řešený
příklad jednoduchého úročení, v kapitole Výrazy s proměnnou na straně 25 je jedna úloha
na procvičení počítání úroků a daní.
Učebnice je součástí ucelené řady nakladatelství Nová škola. V této řadě učebnic
se žáci mohou s finanční matematikou setkat již v učebnici pro sedmý ročník základní
školy Aritmetika 7 v kapitole V. Procenta. Úroky, podkapitole Procenta, úrok na straně
70 a v podkapitole Opakování na straně 81. Jedná se o jeden příklad a jednu úlohu
zaměřené na jednoduché úročení, s daní z úroku zde počítáno není.

2. 5 Hricz, M.: Matematické minutovky 9. ročník ZŠ, 2. díl
Finanční matematice se věnuje kapitola 5. Finanční matematika, na stranách
25 až 33, tedy celkem na 8 stranách.
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Tato publikace není učebnice, ale pracovní sešit, obsahuje tedy pouze úlohy
k procvičení. Jsou zde úlohy zaměřené na jednoduché i složené úročení, v zadáních se
objevuje i daň z úroků. Matematické minutovky mohou být použity i s učebnicemi jiných
nakladatelství, než pouze nakladatelství Prodos.

2. 6 Molnár, J. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ
Finanční matematice se věnuje kapitola IX. Finanční matematika, na stranách
91 až 101, tedy celkem na 11 stranách.
Kapitola IX. Finanční matematika je rozdělena do těchto pěti podkapitol:
1. Peníze a inflace – v této podkapitole se žáci naučí, co je reálná hodnota peněz
a jak se snižuje vlivem inflace.
2. Jednoduché úrokování – v této podkapitole se žáci naučí, jak spočítat úrok, úrok
po zdanění a konečnou částku při jednoduchém úrokování. Jsou zde vysvětleny pojmy
úrokovací doba a úrokovací období.
3. Určování počtu dní úrokové doby – v této podkapitole se žáci naučí určit počet
dní úrokové doby podle metody 30/360, ve které má úrokovací měsíc 30 dní a úrokovací
rok 360 dní. Žáci se zde naučí počítat délku úrokovací doby podle vzorce.
4. Složené úrokování – zde je žákům nejprve na příkladu ukázáno, jak spočítat
konečnou jistinu po několika úrokovacích obdobích, pak je uveden vzorec. V poznámce
na okraji stránky v učebnici je ukázáno odvození tohoto vzorce. Následuje několik úloh
na procvičení složeného úrokování. V této kapitole není uvažována daň z úroků.
5. Mince, bankovky a platební karty – tato podkapitola se věnuje informacím
o mincích, bankovkách a platebních kartách, nejsou zde uvedeny žádné příklady ani úlohy
na počítání.
K této učebnici je k dispozici pracovní sešit Matematika 9 – Sbírka úloh.
V kapitole IX. Finanční matematika na stranách 43 až 52 je zde velké množství úloh na
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procvičení všech výše uvedených témat, navíc je zde návrh na projekt Burza, třídní
městečko a burzave, během kterého si mohou žáci zahrát na finanční burzu.
Učebnice je součástí ucelené řady nakladatelství Prodos. V této řadě učebnic se
žáci mohou s finanční matematikou setkat již v učebnici pro sedmý ročník základní školy
v kapitole IX. Procenta, podkapitole 7 Úrok, jednoduché a složené úrokování, leasing na
stranách 136 až 138. Zde je několik příkladů a úloh na jednoduché a složené úrokování,
jsou zde i úlohy, kde je nutno počítat s daní z úroku. V závěru podkapitoly je žákům na
konkrétním příkladu vysvětlen princip leasingu.

2. 7 Šarounová, A. a kol.: Matematika 9
Finanční matematice se věnuje kapitola 5. Základy finanční matematiky, na
stranách 106 až 136, a kapitola 6. Matematika v praxi, na stranách 136 až 138, tedy
celkem na 32 stranách.
Kapitola 5. Základy finanční matematiky je rozdělena do těchto dvou podkapitol:
5. 1 Opakování některých základních pojmů – v této podkapitole si žáci zopakují
počítání s procenty a základní znalosti o úrocích. Také si připomenou učivo o funkcích,
protože funkce se často používají v různých ekonomických úvahách.
5. 2 Úročení – tato podkapitola má dvě části. V první části si žáci připomenou
jednoduché úročení, se kterým se setkali už v sedmém ročníku. V druhé části je žákům
vysvětleno složené úročení a složené področní úročení. Vzorce v druhé části podkapitoly
jsou nejprve vyvozeny na konkrétních příkladech.
Kapitola 6. Matematika v praxi obsahuje tyto tři podkapitoly:
6. 1 Peněžní sazby - v této podkapitole jsou úlohy na použití funkcí při výpočtu
ceny za elektřinu a ceny za podání balíkové zásilky.
6. 2 Úvahy podnikatele – v této podkapitole je úloha o rozhodování podnikatele
o podnikatelském záměru z hlediska finančních toků. Poznámka na konci podkapitoly

25

sděluje, že podobné úvahy nejsou určeny pouze pro podnikatele, ale lze je využít i při
rozhodování o hospodaření domácnosti.
6. 3 Malý ekonomický slovníček – „při studiu odborné literatury se zpravidla
neobejdeme bez příručních věcných slovníků, které vysvětlují smysl abecedně řazených
hesel z určité oblasti.“8 Tímto textem je vysvětleno, proč je v této učebnici zařazen
slovníček ekonomických pojmů.
Učebnice je součástí ucelené řady nakladatelství Prometheus. V této řadě učebnic
se žáci mohou s finanční matematikou setkat již v učebnici pro sedmý ročník základní
školy v kapitole 4 Procenta, podkapitole 4.5 Úrok, jednoduché a složené úročení, na
stranách 114 až 116. Zde je několik příkladů a úloh na jednoduché a složené úročení, jsou
zde zařazeny i úlohy, ve kterých je nutno počítat s daní z úroku.

2. 8 Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ
Finanční matematice se věnuje kapitola 5 Základy finanční matematiky, na
stranách 35 až 69, tedy celkem na 34 stranách.
Kapitola 5 Základy finanční matematiky je rozdělena do těchto osmi podkapitol:
5. 1 Na finance s procenty – tato podkapitola se věnuje opakování počítání
s procenty, v úlohách se odhadují a počítají procenta z částek uvedených v korunách, což
žáci později využijí při počítání úroků.
5. 2 Věřitelé a dlužníci – tato podkapitola se věnuje jednoduchému úročení.
Žákům jsou zde vysvětleny pojmy dlužník, věřitel, kapitál, úrok, úroková míra, daň
z úroku. V závěru podkapitoly je objasněn i pojem inflace.
5. 3 Dvakrát měř, jednou řež! – tato podkapitola se zabývá počtem dní, po které
se vklad úročí, a vztahem mezi počtem dní a roční úrokovou mírou. Počet dní se žáci

8
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naučí určit podle časové osy. Příklady a úlohy v této podkapitole se týkají jednoduchého
úročení.
5. 4 Jednoduché nebo složené úročení? – v této podkapitole je žákům vysvětlen
rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením. Složené úročení je ukázáno nejprve na
příkladu, pak je teprve dán vzorec, žáci jsou vyzvání k promyšlení a zdůvodnění platnosti
vzorce. Teprve potom je vzorec používán k řešení úloh.
5. 5 Úrokovací období jsou různá – v této kapitole je vysvětlen princip področního
úročení. Je zde i ukázáno, jaký rozdíl je mezi vzorcem pro složené úročení a složené
področní úročení, a v úlohách je ukázán i rozdíl mezi výslednými částkami při užití
rozdílných úrokovacích obdobích.
5. 6 Nejen jednou uložíme – tato podkapitola se věnuje spoření pravidelnými
vklady. Je zde ukázán rozdíl mezi výpočtem podle složeného úročení a podle úročení
jednoduchého.
5. 7 Dluhy se musí platit – tato podkapitola se věnuje splácení dluhu formou
pravidelných (ročních či měsíčních) splátek. Žáci se zde také naučí, co je osobní úvěr
a hypotéka.
5. 8 Úlohy na závěr – tato podkapitola obsahuje deset úloh na procvičení učiva
celé kapitoly 5.
V kapitole 6 Souhrnná cvičení je finanční matematice věnováno ještě dalších
osm úloh na stranách 70 až 72.
K této učebnici je k dispozici Pracovní sešit z matematiky. V kapitole 5 Základy
finanční matematiky, na stranách 146 až 161, jsou uvedeny úlohy na procvičení učiva
finanční matematiky uvedeného v učebnici. Členění kapitoly 5 na podkapitoly je stejné
jako v učebnici. Dalších sedm úloh je uvedeno i v kapitole 6 Souhrnná cvičení.
Učebnice je součástí ucelené řady nakladatelství Prometheus. V této řadě učebnic
se žáci mohou s finanční matematikou setkat již v učebnici pro sedmý ročník základní
školy v kapitole 4 Procenta, podkapitole 4.4 Úroková míra a úrok na stranách 65 až 69.
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Zde je několik příkladů a úloh na jednoduché úročení, jsou zde uvedeny i úlohy, kde je
nutno počítat s daní z úroku.

2. 9 Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ – Algebra
Finanční matematice se věnuje kapitola VIII. Finanční matematika – rozšiřující
učivo, na stranách 123 až 132, tedy celkem na 9 stranách.
Kapitola VIII. Finanční matematika – rozšiřující učivo je rozdělena do těchto pěti
podkapitol:
A Inflace a úrok – na začátku této podkapitoly jsou vysvětleny pojmy inflace
a úrok. Následují tři příklady na výpočet hodnoty vkladu po inflaci. Je zde použito
jednoduché i složené úročení. Úlohy na procvičení v učebnici nejsou. Poznámka na
straně 124 upozorňuje, že pro posuzování investic je potřeba zohlednit nejen úroky, ale
i ostatní poplatky s investicí související.
B Trh zboží a práce – na začátku této podkapitoly je vysvětlen pojem trh práce.
Následuje příklad, který se zabývá posuzováním pracovních nabídek, zejména
z finančního hlediska.
C Finanční trh – na začátku této podkapitoly jsou vysvětleny pojmy finanční trh,
vklady (depozita), úvěr (půjčka).

Následuje příklad o výběru hypotéky. Poté jsou

vysvětleny pojmy cenné papíry, burza, obligace, akcie a následují příklady na obligace
a akcie.
D Firma – výnosy, náklady a zisky – tato podkapitola se zabývá hospodařením
firem a podniků.
E Stát a jeho ekonomika – tato převážně teoretická kapitola se zabývá finančním
hospodařením státu. Příklady se vztahují k výši HDP (hrubý domácí produkt) a ke státním
dluhopisům.
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V kapitole IX. Závěrečné opakování učiva aritmetiky a algebry jsou finanční
matematice věnovány dvě úlohy.
K této učebnici je k dispozici Pracovní sešit Matematika 9 – Algebra. V kapitole
VIII. Finanční matematika je na stranách 55 až 56 uvedeno deset úloh k procvičení.
Všechny úlohy se vztahují k podkapitole A Inflace a úrok.
Učebnice je součástí ucelené řady nakladatelství SPN, a.s. V této řadě učebnic se
žáci mohou s finanční matematikou setkat již v učebnici pro sedmý ročník základní školy
v kapitole V. Procenta, podkapitole 6 Jednoduché úrokování, na stranách 128 až 129. Zde
je uvedeno několik příkladů a úloh na jednoduché úrokování, s daní z úroku se v nich
nepočítá.

2. 10 Značení a terminologie
Protože každá z učebnic používá odlišné termíny a odlišné značení, považuji za
užitečné shrnout značení a pojmy v nich uvedené v přehledové tabulce (Tab. 4). V prvním
řádku tabulky jsou pojmy a značení užívané v této diplomové práci, v dalších řádcích jsou
pojmy a značení, jak jsou používané v jednotlivých učebnicích. Některé učebnice
používají více termínů, pak uvádím ten, který se v učebnici vyskytuje nejčastěji. Některé
učebnice neuvádějí vzorce, proto u nich není uvedeno žádné značení. V publikaci autora
M. Hricze (2013) se nevyskytují pojmy úrokovací doba, splatná částka, kapitál, protože
jde o sbírku, kde jsou jen zadání úloh, která tyto pojmy neobsahují.
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3 Testové úlohy
V následujícím textu se podrobně věnuji jednotlivým testovým úlohám, které jsem
pro tento experiment vytvořila. Vždy uvádím zadání úlohy a dvě varianty řešení. Jedno
vzorové řešení uvažuji pro žáky, kteří ještě neměli výuku finanční matematiky, a druhé
uvažuji pro žáky, kteří již tuto výuku mají za sebou. Kromě samotných vzorových řešení
u každé úlohy uvádím i důvody, pro které jsem úlohu do testu zařadila, a zdroj, ze kterého
jsem při tvorbě úlohy čerpala. Řešení, která zde představuji, nejsou jediná možná řešení,
pouze příklad, jak se žáci mohou s úlohami vypořádat. Vybrala jsem taková řešení, která
jsem očekávala, že budou žáci nejčastěji uvádět.
Jak jsem zmínila již v úvodu, z organizačních důvodů bylo nutné vytvořit dvě
varianty testu. Podrobná řešení uvádím pouze pro původní variantu testu, pro variantu B
jsou postupy řešení stejné, liší se pouze vstupní data a výsledky. Zadání a výsledky
varianty B uvádím na konci této kapitoly.
V tomto odstavci shrnuji, co mají úlohy společného. Všechny úlohy jsem
vytvořila sama buď na základě podobných úloh z učebnic (kapitola 2), nebo na základě
reálných situací v mém životě, které se týkají finanční matematiky. Všechny úlohy
odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávaní (dále RVP ZV)9.
Znalosti potřebné k úspěšnému řešení mohli žáci získat v předchozím učivu matematiky
základní školy, jsou tedy teoreticky schopni tyto úlohy vyřešit. Podobné úlohy se nachází
v učebnicích pro základní školy, které jsou zmíněny v předchozí kapitole. Úlohy
vycházejí z reálných situací, se kterými se žáci ve svém budoucím životě mohou setkat,
některé jsou převzaty ze skutečných nabídek bank nebo nebankovních společností,
některé jsou upraveny, aby se s daty lépe počítalo (z důvodu časového omezení testu).
Podle mého názoru schopnost řešení těchto typů úloh odpovídá základní úrovni finanční
gramotnosti, které by žáci po absolvování základní školy měli dosáhnout. Tato úroveň je
popsána v kapitole 5.5.2. Výchova k občanství RVP ZV10:

9
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hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej,
leasing; rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní
banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty
finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků

3. 1 Úloha 1
Zadání úlohy
Pan Spořivý má 5 000 Kč. Uloží je v Komerční bance za těchto podmínek:
a) splatnost 1 rok, roční úroková míra 0,65 %,
b) splatnost 6 měsíců, roční úroková míra 0,50 %.
Daň z úroků v ČR je 15 %.
Jakou částku si na konci spoření vybere?
Řešení 1
Protože žáci zatím neznají vzorec pro jednoduché úročení, nepředpokládám zde
jeho použití. Řešení mohou žáci najít, pokud použijí své znalosti o procentech pro výpočet
hodnoty úroku.
a) Výsledný úrok činí 0,65 % z 5 000 Kč.
0,65 % je 0,006 5 základu,
0,006 5 ∙ 5 000 Kč = 32,50 Kč.
Z úroku 32,50 Kč bude odvedena daň ve výši 15 %,
15 % je 0,15 základu,
32,50 ∙ 0,15 Kč = 4,875 Kč.
Výši úroku po zdanění žáci spočítají jako rozdíl vypočítaného úroku a vypočítané daně
z úroku
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(32,50 − 4,875) Kč = 27,625 Kč .
Nebo mohou žáci spočítat rovnou úrok po zdanění jako 85 % z úroku před zdaněním
32,50 ∙ 0,85 Kč = 27,625 Kč.
Konečnou částku žáci spočítají jako součet počáteční částky a vypočteného úroku po
zdanění
(5 000 + 27,625) Kč = 5 027, 625 Kč.
Odpověď: Pan Spořivý si na konci spoření vybere částku 5 027, 63 Kč.

b) Postup řešení je v tomto případě stejný jako v předchozím, je zde ale změna
v délce úrokovací doby. Žáci si proto musí uvědomit, že za polovinu roku bude
výsledný úrok tvořit pouze polovinu úroku za celý rok. Výsledný úrok tedy bude
0,25 % z 5 000 Kč.
0,25 % je 0,002 5 základu,
0,002 5 ∙ 5 000 Kč = 12,50 Kč.
Dále žáci spočítají daň z úroku
12,50 ∙ 0,15 Kč = 1,875 Kč.
Úrok po zdanění vypočtou jako rozdíl vypočítaného úroku a vypočítané daně z úroku
(12,50 − 1,875) Kč = 10,625 Kč.
Nebo úrok po zdanění mohou vypočítat rovnou jako 85 % úroku před zdaněním
12,50 ∙ 0,85 Kč = 10,625 Kč.
Konečnou částku žáci spočítají jako součet počáteční částky a vypočteného úroku po
zdanění
(5 000 + 10,625) Kč = 5 010, 625 Kč.
Odpověď: Pan Spořivý si na konci spoření vybere částku 5 010, 63 Kč.
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Řešení 2
Řešení této úlohy žáci dostanou pouhým dosazením do vzorce pro jednoduché
úročení
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 (1 + 0,85𝑖𝑛).
a) V prvním případě žáci použijí tyto hodnoty 𝑖 = 0,65 % a 𝑛 = 1 a dostanou
𝐹𝑉 = 5 000 ∙ (1 + 0,85 ∙ 0,006 5 ∙ 1) Kč,
𝐹𝑉 = 5 027,625 Kč.
Odpověď: Pan Spořivý si na konci spoření vybere částku 5 027, 63 Kč.
b) V druhém případě žáci použijí tyto hodnoty 𝑖 = 0,5 % a 𝑛 = 1 a dostanou
𝐹𝑉 = 5 000 ∙ (1 + 0,85 ∙ 0,005 0 ∙ 0,5) Kč,
𝐹𝑉 = 5 010,625 Kč.
Odpověď: Pan Spořivý si na konci spoření vybere částku 5 010,63 Kč.

V obou řešeních jsem v odpovědi výsledek zaokrouhlila na 2 desetinná místa,
protože je tak ve finanční matematice zvykem. Pokud tak neučinili žáci, nepočítala jsem
jim to jako chybu.
Důvod zařazení úlohy
Rozhodování, kam uložit volné finanční prostředky, se týká většiny lidí. K tomu,
aby se člověk mohl zodpovědně rozhodnout, jak s volnými prostředky naložit, je nutné
umět spočítat, jak vysoká bude částka na konci spoření. Tato úloha se týká jednoduchého
úročení.
Zdroj: Sazebník Komerční banky a.s., platnost ke dni 5. 2. 201411

11

www.kb.cz
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3. 2 Úloha 2
Zadání úlohy
Paní Krátká dostala do emailové schránky nabídku krátkodobé půjčky. Firma jí
nabízí půjčku 4 500 Kč na 1 měsíc. Po měsíci je výše splátky půjčky 5 985 Kč. Jaká je
roční úroková míra této půjčky? A kolik by paní Krátká zaplatila, pokud by si peníze
půjčila na celý rok?
Řešení 1
Jako v první úloze, ani zde nepředpokládám v žákovských řešeních znalost
a použití vzorce pro jednoduché úročení. Žákům opět stačí pouze aplikovat znalosti
o procentech a použít několik jednoduchých početních operací.
Úrok žáci vypočtou jako rozdíl mezi půjčenou a vrácenou částkou.
(5 985 − 4 500) Kč = 1 485 Kč.
1 485 Kč je 33 % ze 4 500 Kč. Tento výsledek část žáků vypočte ze vzorce pro výpočet
procent, část žáků použije výpočet přes jedno procento či pomocí trojčlenky.
1 485
(
= 0,33)
4500
Rok má 12 měsíců, roční úroková míra tedy bude
12 ∙ 33 % = 396 %.
Dále musí žáci spočítat, kolik by paní Krátká zaplatila za celý rok, což je počáteční
hodnota zvýšená o dvanáctinásobek úroku
(4 500 + 12 ∙ 1 485) Kč = 22 320 Kč.
Odpověď: Roční úroková míra půjčky je 396 %. Pokud by si paní Krátká vypůjčila
4 500 Kč na celý rok, zaplatila by celkem 22 320 Kč.
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Řešení 2
Řešení úlohy žáci naleznou použitím vzorce pro jednoduché úročení
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 (1 + 𝑖𝑛).
Tento vzorec se liší od vzorce použitého v úloze 1, protože v případě půjčky dlužník
zaplatí úrok včetně daně z úroku.
Ze vzorce žáci vyjádří neznámou i
𝐹𝑉

𝑖 = (𝑃𝑉 − 1) /𝑛.
Pak žáci do vzorce dosadí hodnoty ze zadání úlohy
𝐹𝑉 = 5 985 Kč, 𝑃𝑉 = 4 500 Kč, 𝑛 = 1/12,
5 985

1

𝑖 = (4 500 − 1) / 12 .
Což vede k výsledku
𝑖 = 3,96.
Pro řešení druhé části úlohy musí žáci dosadit do výše uvedeného vzorce tyto hodnoty:
𝑛 = 1, 𝑃𝑉 = 4 500 a 𝑖 = 3,96 a dostanou
𝐹𝑉 = 4 500 (1 + 3,96) Kč,
𝐹𝑉 = 22 320 Kč.
Odpověď: Roční úroková míra půjčky je 396 %. Za celý rok by paní Krátká celkem
zaplatila 22 320 Kč.
Důvod zařazení úlohy
S nabídkou různých půjček se člověk setkává velmi často, valí se na něj
z televizních reklam, z reklam na internetu, v novinách, v elektronické poště atd. Pokud
je člověk v situaci, kdy by nějakou půjčku potřeboval, je dobré umět si spočítat, kolik
celkem za takovou půjčku zaplatí. Zvláště u nebankovních společností pak mohou být
žáci překvapeni, jak moc nevýhodné pro ně krátkodobé, neúčelové půjčky mohou být.

36

Toto zjištění by je mohlo v budoucnu odradit od pořizování nevýhodných půjček, pokud
k tomu nebudou mít vážný důvod.
Krátkodobé půjčky jsou navíc typickou ukázkou jednoduchého úročení. V každé
učebnici, kterou zmiňuji v druhé kapitole, je aspoň jeden příklad věnovaný právě
krátkodobým půjčkám.
Zdroj: Nabídka společnosti Creditsor, kterou jsem obdržela elektronickou poštou dne
21. 3. 2014.12

3. 3 Úloha 3
Zadání úlohy
Pan Spořivý se rozhodl, že svých 5 000 Kč uloží na 3 roky. Který spořící produkt
pro něj bude nejvýhodnější? Daň z úroků v ČR je 15 %.

Poplatek za

Poplatek za vedení

Roční úroková

založení účtu

účtu (roční)

míra

Spoření A

200 Kč

0

3%

Spoření B

0

100 Kč

3%

Spoření C

0

0

2%

Řešení 1
Aby žáci zjistili, který spořící produkt je pro pana Spořivého nejvýhodnější, musí
spočítat konečnou částku pro každý z nich a tyto částky potom porovnat.
Nepředpokládám znalost vzorce pro složené úročení, proto musí žáci vypočítat stav účtu

12

https://www.creditsor.cz/landing.html?aff=266&sub=1
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na konci každého roku. Předpokládám, že žáci budou stav na konci každého roku počítat
obdobně jako v první úloze, já zde uvádím již zkrácený zápis, kdy úrok nepočítám zvlášť,
ale přímo při výpočtu konečné částky.
Spoření A: První rok vloží pan Spořivý 5 000 Kč, z nichž si banka strhne 200 Kč jako
poplatek za založení účtu, a na konci roku bude na účtu 4 800 Kč plus připsaný úrok po
zdanění:
𝐹𝑉1 = (4 800 + 4 800 ∙ 0,85 ∙ 0,03) Kč = 4 922, 40 Kč.
Na konci dalšího roku se k této částce připíše další úrok po zdanění
𝐹𝑉2 = (4 922,40 + 4 922,40 ∙ 0,85 ∙ 0,03) Kč = 5 047,92 Kč.
A na konci třetího roku bude výsledná částka rovna
𝐹𝑉3 = (5 047,92 + 5 047,92 ∙ 0,85 ∙ 0,03) Kč = 5 176,64 Kč.
Spoření B: První rok pan Spořivý vloží 5 000 Kč, z nich se zaplatí 100 Kč jako poplatek
za vedení účtu. Na konci prvního roku spoření tedy bude na účtu mít
𝐹𝑉1 = (4 900 + 4 900 ∙ 0,85 ∙ 0,03) Kč = 5 024,95 Kč.
Z této částky se opět zaplatí 100 Kč poplatek za vedení účtu. Na konci druhého roku tedy
bude částka na účtu rovna
𝐹𝑉2 = (4 924,95 + 4924,95 ∙ 0,85 ∙ 0,03) Kč = 5 050,54 Kč.
Z této částky se opět zaplatí 100 Kč poplatek za vedení účtu. Na konci třetího roku tedy
bude výsledná částka rovna
𝐹𝑉3 = (4 950,54 + 4 950,54 ∙ 0,85 ∙ 0,03) Kč = 5 076,225 Kč.
Spoření C: První rok pan Spořivý vloží 5 000 Kč, na konci roku bude mít
𝐹𝑉1 = (5 000 + 5 000 ∙ 0,85 ∙ 0,02) Kč = 5 085 Kč.
Na konci druhého roku se částka 5 085 Kč navýší o úrok
𝐹𝑉2 = (5 085 + 5 085 ∙ 0,85 ∙ 0,02) Kč = 5 171, 45 Kč.
Na konci třetího roku se částka 5 171, 45 Kč navýší o úrok
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𝐹𝑉3 = (5 171, 45 + 5 171, 45 ∙ 0,85 ∙ 0,02) Kč = 5 259,36 Kč.
Porovnáním všech tří hodnot FV3 zjistíme, že pro pana Spořivého bude nejvýhodnější
spoření C.
Řešení 2
Stejně jako pro první řešení musí žáci vypočítat konečnou částku po 3 letech
spoření pro každý spořící produkt. Lišit se však bude postup u jednotlivých spořicích
produktů, u spoření A a C žáci použijí vzorec pro složené úročení.
Spoření A: Pan Spořivý vloží 5 000 Kč, ze kterých se hned zaplatí poplatek za založení
účtu 200 Kč. Na účtu tedy zůstane 4 800 Kč. Použitím vzorce pro složené úročení
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉(1 + 0,85𝑖)𝑛 ,
do kterého žáci dosadí 𝑃𝑉 = 4 800 Kč, 𝑖 = 0,03, 𝑛 = 3, dostanou
𝐹𝑉 = 4 800 ∙ (1 + 0,85 ∙ 0,03)3 Kč,
𝐹𝑉 = 5 176, 64 Kč.
Spoření B: Zde žáci nemohou použít vzorec pro složené úročení, protože výše úročené
částky bude každý rok jiná. Řešení se tedy neliší od předchozího.
První rok vloží 5 000 Kč, z nich si banka strhne 100 Kč za vedení účtu. Na konci roku
tedy bude na účtu mít
𝐹𝑉1 = (4 900 + 4 900 ∙ 0,85 ∙ 0,03) Kč = 5 024,95 Kč.
Z této částky se opět zaplatí 100 Kč za vedení účtu. Na konci druhého roku tedy bude mít
𝐹𝑉2 = (4 924,95 + 4 924,95 ∙ 0,85 ∙ 0,03) Kč = 5 050,54 Kč.
Z této částky se opět zaplatí 100 Kč za vedení účtu. Na konci třetího roku tedy bude
konečný stav na účtu
𝐹𝑉3 = (4 950,54 + 4 950,54 ∙ 0,85 ∙ 0,03) Kč = 5 076,225 Kč.
Spoření C: V tomto případě žáci opět použijí vzorec pro složené úročení, tentokrát pro
celou vloženou částku 5 000 Kč.
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𝐹𝑉 = 5 000 ∙ (1 + 0,85 ∙ 0,02)3 Kč,
𝐹𝑉 = 5 259,36 Kč.
Porovnáním všech tří hodnot zjistíme, že pro pana Spořivého bude nejvýhodnější
spoření C.
Důvod zařazení úlohy
Stejně jako u první úlohy se tato úloha týká spoření, tentokrát spoření
dlouhodobějšího. Jedná se tedy o úlohu týkající se složeného úročení. Tato úloha může
žákům ukázat, že nemohou při rozhodování o dlouhodobých investicích hledět pouze
na výši úroků (úrok u spoření C byl nejnižší), ale musí zohlednit i všechny poplatky
s touto investicí související.
Zdroj: Tuto úlohu jsem vymyslela sama, na základě vlastních zkušeností s výběrem
spořicího účtu, úrokové míry jsem zvolila s ohledem na náročnost výpočtu jako celá
procenta. V reálné situaci se úrokové sazby spořicích účtů pohybují spíše kolem půl
procenta.

3. 4 Úloha 4
Zadání úlohy
Paní Krátká se rozhodla půjčit si raději v bance. Banka jí nabízí 5 000 Kč, na
12 měsíců, s měsíčním úročením a roční úrokovou mírou 8 %. Kolik paní Krátká bance
zaplatí?
Řešení 1
Při řešení této úlohy si nejprve žáci musí uvědomit, že měsíční úrokovou míru
spočítají jako jednu dvanáctinu uvedené roční úrokové míry. S touto měsíční úrokovou
mírou musí spočítat stav na konci každého měsíce. Je možné, že bystřejší žáci sami odhalí
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a použijí vzorec pro področní složené úročení, ale očekávám spíš zdlouhavý výpočet ve
dvanácti postupných krocích, jak jej uvádím zde. V žákovských řešeních předpokládám
absenci vzorců, v tomto vzorovém řešení je však uvádím pro větší přehlednost.
Hodnota na konci 1. měsíce:
𝑖

𝐹𝑉1 = 𝑃𝑉 ∙ (1 + 12) = 5 000 ∙ (1 +

0,08
12

) Kč = 5 033,33 Kč.

Hodnota na konci 2. měsíce:
𝑖

𝐹𝑉2 = 𝐹𝑉1 ∙ (1 + 12) = 5 033,33 ∙ (1 +

0,08

) Kč = 5 066,89 Kč.

12

Hodnota na konci 3. měsíce:
𝑖

𝐹𝑉3 = 𝐹𝑉2 ∙ (1 + 12) = 5 066,89 ∙ (1 +

0,08

) Kč = 5 100,67 Kč.

12

Hodnota na konci 4. měsíce:
𝑖

𝐹𝑉4 = 𝐹𝑉3 ∙ (1 + 12) = 5 100,67 ∙ (1 +

0,08
12

) Kč = 5 134,67 Kč.

Hodnota na konci 5. měsíce:
𝑖

𝐹𝑉5 = 𝐹𝑉4 ∙ (1 + 12) = 5 134,67 ∙ (1 +

0,08
12

) Kč = 5 168,90 Kč.

Hodnota na konci 6. měsíce:
𝑖

𝐹𝑉6 = 𝐹𝑉5 ∙ (1 + 12) = 5 168,90 ∙ (1 +

0,08

) Kč = 5 203,36 Kč.

12

Hodnota na konci 7. měsíce:
𝑖

𝐹𝑉7 = 𝐹𝑉6 ∙ (1 + 12) = 5 203,36 ∙ (1 +

0,08

) Kč = 5 238,05 Kč.

12

Hodnota na konci 8. měsíce:
𝑖

𝐹𝑉8 = 𝐹𝑉7 ∙ (1 + 12) = 5 238,05 ∙ (1 +

0,08

) Kč = 5 272,97 Kč.

12

Hodnota na konci 9. měsíce:
𝑖

𝐹𝑉9 = 𝐹𝑉8 ∙ (1 + 12) = 5 272,97 ∙ (1 +

0,08
12

) Kč = 5 308,12 Kč.
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Hodnota na konci 10. měsíce:
𝑖

𝐹𝑉10 = 𝐹𝑉9 ∙ (1 + 12) = 5 308,12 ∙ (1 +

0,08
12

) Kč = 5 343,51 Kč.

Hodnota na konci 11. měsíce:
𝑖

𝐹𝑉11 = 𝐹𝑉10 ∙ (1 + 12) = 5 343,51 ∙ (1 +

0,08
12

) Kč = 5 379,13 Kč.

Hodnota na konci 12. měsíce
𝑖

𝐹𝑉12 = 𝐹𝑉11 ∙ (1 + 12) = 5 379,13 ∙ (1 +

0,08
12

) Kč = 5 414,99 Kč.

Po zaokrouhlení (není nutné) dojdou žáci k výsledku
𝐹𝑉12 = 5 415 Kč.
Odpověď: Paní Krátká bance zaplatí 5 415 Kč.
Řešení 2
Pro řešení žákům stačí použít vzorec pro področní složené úročení
𝑖

𝐹𝑉12 = 𝑃𝑉 ∙ (1 + 𝑚)𝑚𝑛 ,
do kterého dosadí následující hodnoty
𝑃𝑉 = 5 000 Kč, 𝑖 = 0,08, 𝑛 = 1, 𝑚 = 12.
Po dosazení do vzorce
𝐹𝑉12 = 5 000 ∙ (1 +

0,08 12
)
12

Kč,

dostanou tento výsledek
𝐹𝑉12 = 5 415 Kč.
Odpověď: Paní Krátká bance zaplatí 5 415 Kč.
Důvod zařazení úlohy
Stejně jako u druhé úlohy jde opět o půjčku, tentokrát se složeným področním
úročením. Tato úloha je zaměřena na področní úročení, tedy na pochopení jak počítat
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s úrokovou mírou, která se vztahuje k období delšímu, než je období úrokovací. Področní
úročení je u bankovních institucí poměrně často používané (např. u běžných účtů), navíc
z něj jde odvodit úročení spojité, ale to již není učivo pro základní školu. Porovnáním
obou řešení této úlohy je zřetelně vidět, že použití vzorce finanční matematiky výpočet
velmi zjednoduší a zkrátí. Na druhou stranu je tento vzorec poměrně složitý na
zapamatování, a pokud mu žáci nerozumí, mohou mít potíže s jeho použitím.
Zdroj: Tuto úlohu jsem vymyslela sama na základě podobného příkladu v učebnici
matematiky pro 9. ročník (Šarounová, 2008)13.

3. 5 Úloha 5
Zadání úlohy
Doplňte tabulku splacení půjčky, při ročním úročení a roční splátce 2 000 Kč.
Poslední splátka bude odlišná, spočítejte její výši.

Rok

Stav dluhu na Úroková sazba

Splátka

začátku roku
2014

5 000 Kč

Úrok za
uplynulý rok

3%

2015

3%

2016

3%

2 000 Kč

Řešení 1
Žáci budou postupně doplňovat tabulku, hodnoty pro jednotlivá pole tabulky
vypočítají zvlášť. Na tyto výpočty jim stačí znalost počítání s procenty a znalost
základních matematických operací.
13

Příklad 8, str. 128
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Výši úroku za rok 2014 žáci vypočtou jako součin stavu dluhu na počátku a úrokové
sazby:
5 000 ∙ 0,03 Kč = 150 Kč.
Stav dluhu na začátku roku 2015 dostanou, pokud k počáteční výši dluhu přičtou úroky
a odečtou splátku dluhu:
(5 000 + 150 − 2 000) Kč = 3 150 Kč.
Splátka za rok 2015 bude stejná jako za rok 2014, tedy 2 000 Kč (vyplývá ze zadání).
Úrok za rok 2015 musí spočítat jako 3 % z hodnoty dluhu na konci tohoto roku:
3 150 ∙ 0,03 Kč = 94,50 Kč.
Stav dluhu na začátku roku 2016 bude:
(3 150 + 94,50 − 2000) Kč = 1 244,50 Kč.
Splátka za rok 2016 nemůže již být stejná jako v předchozích letech, ale bude činit součet
stavu dluhu na začátku roku 2016 a úroku za tento rok. Nejprve tedy musíme vypočítat
úrok za rok 2016:
1 244,50 ∙ 0,03 Kč = 37,335 Kč.
A poslední splátka tedy bude součet stavu dluhu na začátku roku 2016 a úroku za tento
rok:
(1 244,50 + 37,335) Kč = 1 281,835 Kč.
Do tabulky žáci výsledky zaokrouhlí na dvě desetinná místa.
Rok

Stav dluhu na Úroková sazba

Splátka

začátku roku

Úrok za
uplynulý rok

2014

5 000 Kč

3%

2 000 Kč

150 Kč

2015

3 150 Kč

3%

2 000 Kč

94,50 Kč

2016

1 244,50 Kč

3%

1 281,84 Kč

37,34 Kč
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Řešení 2
V tomto případě se řešení nebude lišit od prvního řešení, protože zde není potřeba použití
žádného vzorce finanční matematiky pro výpočet jednotlivých hodnot. Vyplněná tabulka
bude tedy stejná jako v prvním řešení:
Rok

Stav dluhu na Úroková sazba

Splátka

začátku roku

Úrok za
uplynulý rok

2014

5 000 Kč

3%

2 000 Kč

150 Kč

2015

3 150 Kč

3%

2 000 Kč

94,50 Kč

2016

1 244,50 Kč

3%

1 281,84 Kč

37,34 Kč

Důvod zařazení úlohy
K této úloze mě inspirovala hypotéka, kterou splácím, a ke které si průběžně
dělám umořovací plány s různými variantami mimořádných splátek. Taková úloha by
však pro žáky základní školy zatím byla příliš složitá, proto jsem úlohu pro žáky navrhla
jednodušší. Pokud žáci pochopí princip sestavení takovéto tabulky umořování dluhu,
budou pak schopni sestavit i tabulku delší, složitější, zahrnout i mimořádné splátky.
Zdroj: Jak zmiňuji výše, tuto úlohu jsem vymyslela sama na základě vlastních zkušeností
se splácením hypotéky a sledováním průběhu tohoto splácení.

3. 6 Varianta B s výsledky
Úloha 1
Pan Spořivý má 3 000 Kč. Uloží je v Komerční bance za těchto podmínek:
a) splatnost 1 rok, roční úroková míra 0,65 %
b) splatnost 6 měsíců, roční úroková míra 0,50 %.
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Daň z úroků v ČR je 15 %.
Jakou částku si na konci spoření vybere?
Výsledek:
a) Pan Spořivý si na konci spoření vybere částku 3 016,58 Kč.
b) Pan Spořivý si na konci spoření vybere částku 3 006,38 Kč.

Úloha 2
Paní Krátká dostala do emailové schránky nabídku krátkodobé půjčky. Firma jí nabízí
půjčku 4 500 Kč na 1 měsíc. Po měsíci je výše splátky půjčky 5 985 Kč. Jaká je roční
úroková míra této půjčky. A kolik by paní Krátká zaplatila, pokud by si peníze půjčila na
celý rok?
Výsledek:
Roční úroková míra půjčky je 396 %. Za celý rok by paní Krátká celkem zaplatila 22 320
Kč.

Úloha 3
Pan Spořivý se rozhodl, že svých 3 000 Kč uloží na 3 roky. Který spořící produkt pro něj
bude nejvýhodnější? Daň z úroků v ČR je 15 %.

Poplatek

za Poplatek za vedení Roční úroková míra

založení účtu

účtu (roční)

Spoření A

200 Kč

0

3%

Spoření B

0

100 Kč

3%

Spoření C

0

0

2%

Výsledek:
A: 3 019,71 Kč, B: 2 919,84 Kč, C: 3 155,62 Kč. Nejvýhodnější je spoření C.
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Úloha 4
Paní Krátká se rozhodla půjčit si raději v bance. Banka ji nabízí 3 000 Kč, na 12 měsíců,
s měsíčním úročením a roční úrokovou mírou 8 %. Kolik paní Krátká bance zaplatí?
Výsledek:
Paní Krátká bance zaplatí 3 249 Kč.

Úloha 5
Doplňte tabulku splacení půjčky, při ročním úročení a roční splátce 4 000 Kč. Poslední
splátka bude odlišná, spočítejte její výši.
Rok

Stav dluhu na

Úroková sazba

Splátka

začátku roku
2014

10 000 Kč

Úrok za
uplynulý rok

3%

2015

3%

2016

3%

4 000 Kč

Výsledek:
Rok

Stav dluhu na

Úroková sazba

Splátka

začátku roku

Úrok za
uplynulý rok

2014

10 000 Kč

3%

4 000 Kč

300 Kč

2015

6 300 Kč

3%

4 000 Kč

189 Kč

2016

2 489 Kč

3%

2 563,67 Kč

74,76 Kč
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4 Realizace experimentu
4. 1 Škola
Experiment jsem realizovala během své didaktické praxe na jedné základní škole
v menším městě ve Středočeském kraji. Tato škola má kapacitu 700 žáků, je úplnou
školou s 1. až 9. ročníkem. Výuka probíhá ve dvou budovách školy, v jedné budově jsou
první a druhé ročníky, v druhé jsou třetí až deváté ročníky. Obě budovy stojí na kraji obce
v klidném prostředí. V obci je velké procento nových obyvatel, kteří se přistěhovali
z Prahy. Podle vyjádření ředitele základní školy, mají rodiče pocházející z hlavního města
velký zájem o kvalitu výuky na této škole. Přibližně čtvrtina žáků pátého ročníku
a sedmina žáků sedmého ročníku každý rok odchází na víceletá gymnázia, což vede
k nutnosti změn v šestém a osmém ročníku (spojování tříd).
„Od září 2011 vyučuje škola podle nového ŠVP ZV Škola pro život. Profilace
ŠVP ZV zahrnuje mj. předmět podnikavost pro žáky 2. stupně a rozvíjí finanční
gramotnost.“14 Matematiku zde učí 4 vyučující, z toho 3 plně kvalifikovaní a 1 studující
na pedagogické fakultě. Je zvykem, že stejný vyučující vede v dané třídě výuku
matematiky od šestého do devátého ročníku. Předmět podnikavost vede jeden vyučující,
vždy v osmém ročníku. Vyučující matematiky a vyučující podnikavosti zatím nemají
výuku obou předmětů nastavenou ve vzájemné součinnosti, aby žáci neměli mezi výukou
týkající se finanční gramotnosti a výukou finanční matematiky skoro roční rozdíl. Podle
mého názoru by bylo vhodnější podnikavost přesunout také do devátého ročníku.

4. 2. Třídy
Experimentu se zúčastnili žáci celého devátého ročníku, tedy žáci tříd 9. A a 9. B.
První test psalo celkem 48 žáků, druhý test 50 žáků. Pro vyhodnocení tohoto experimentu
jsme použila pouze testy žáků, kteří psali testy oba, což bylo celkem 44 žáků. Podle

14

Citace z materiálu školy, kvůli anonymitě žáků zde nemohu uvést přesnou citaci.
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učitelky matematiky se jednalo o žáky v matematice spíše podprůměrné, pouze jednoho
žáka a jednu žákyni ve třídě 9. B označila jako průměrné. Ani v jedné třídě nebyl podle
jejího vyjádření žádný nadprůměrný žák. Tento stav prý nastal po odchodu všech
nadprůměrných a některých průměrných žáků na víceletá gymnázia na konci pátého
a sedmého ročníku. V přístupu k matematice se obě třídy nelišily příliš, ale drobný rozdíl
učitelka zmínila, 9. B z tohoto srovnání dopadla lépe. Ve výsledcích byl rozdíl už
výraznější (průměr známek z matematiky na posledním pololetním vysvědčení v 9. A byl
2,6 a v 9. B 2,2)
Učitelé ostatních předmětů, se kterými jsem hovořila, se v pohledu na třídy
ztotožňovali s učitelkou matematiky. Ve třídě 9. B podle nich byli žáci v průměru
nadanější, než ve třídě 9. A. Kolektiv obou tříd byl stabilní od šestého ročníku, až na
drobné změny na konci sedmého ročníku (odchod 2 žáků 9. A a 3 žáků 9. B na šestileté
gymnázium). Žáci ani jedné třídy neměli problémy s chováním, jejich vztah ke škole byl
pozitivní. V 9. A byli čtyři žáci s individuálním vzdělávacím plánem (dysgrafie, ADHD),
v 9. B byli žáci s IVP dva (ADD, ADHD). Jedna žákyně 9. A pocházela z cizojazyčného
prostředí, ale v ČR žila již 7 let a s porozuměním v českém jazyce neměla výrazné
problémy.

4. 3 Průběh experimentu
S fakultní učitelkou jsem se předem domluvila, že během své didaktické praxe
provedu s žáky tento experiment a že také povedu celou výuku finanční matematiky
v celém devátém ročníku. Na začátku praxe jsem žákům zadala první test a na jejím konci
druhý test, shodný s prvním. Odstup mezi oběma testy byl čtrnáct vyučovacích hodin
matematiky, tedy necelé 4 týdny. Za tuto dobu jsem s žáky probrala učivo finanční
matematiky v rozsahu podle učebnice A. Šarounové Matematika 9 (Šarounová, 2008), ze
které jsem čerpala já, a učebnice autorů Odvárko, Kadleček Matematika pro 9. ročník
základní školy (Odvárko, Kadleček, 2006), kterou měli k dispozici žáci. Některé hodiny
odučila fakultní učitelka Mgr. A. Z., po dohodě nezaváděla žákům novou látku, pouze
s nimi procvičovala úlohy.
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Protože nebylo možno žáky na psaní testu rozdělit do více menších skupin, na
radu fakultní učitelky jsem test vyhotovila ve dvou variantách (A a B), které se od sebe
lišily pouze numerickým zadáním některých úloh. Testy jsem žákům zadala během běžné
vyučovací hodiny, na jejich vypracování měli žáci čas přibližně 40 minut. Druhý test (na
přání fakultní učitelky) byl kromě bodů ohodnocen i známkami, které se žákům počítaly
do celkového hodnocení z matematiky. Žáci předem nevěděli, že druhý test bude shodný
s prvním.

4.4 Bodové hodnocení jednotlivých úloh
Pro hodnocení testu jsem přiřadila jednotlivým testovým úlohám bodové
ohodnocení. Za úlohy 1, 3 a 5 mohli žáci získat maximálně šest bodů, za úlohy 2 a 4
maximálně body tři. Plný počet bodů jsem přidělila, pokud byl správně celý postup řešení
a výsledek, pokud něco chybělo, či nebylo správně, počet bodů jsem úměrně snížila.
Pokud žák úlohu nepočítal vůbec, nebo ji řešil od začátku zcela špatně, nedostal body
žádné. Celkem za celý test mohli žáci získat 24 bodů.
První úloha má dvě části, za každou část bylo možné získat tři body. Jeden bod
mohli žáci získat za určení výše úroku, nebo za použití vzorce pro jednoduché úročení.
Druhý bod mohli získat za určení daně z úroku, nebo správné dosazení do vzorce. Třetí
bod pak byl za výpočet konečné částky.
Za druhou úlohu mohli žáci získat maximálně tři body. Jeden bod mohli žáci
získat za určení výše úroku, jeden bod za určení roční úrokové míry a jeden bod za
výpočet částky, kterou by paní Krátká zaplatila za celý rok.
Za třetí úlohu bylo možné získat maximálně šest bodů. Za výpočet konečné částky
u každého spoření mohli žáci získat dva body. Jeden bod, pokud zvolili správnou strategii
řešení (vzorec, nebo výpočet po jednotlivých letech), a druhý bod, pokud správně
vypočetli výsledek.
Za čtvrtou úlohu mohli žáci získat maximálně tři body. Jeden bod mohli získat za
to, že si uvědomili, že při měsíčním úročení nemohou použít roční úrokovou míru, nebo
pokud použili vzorec, tak za uvedení vzorce pro složené področní úročení. Druhý bod
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mohli získat za použití principu složeného úročení, tedy vypočítání konečné částky za
každý měsíc, nebo za správné dosazení do vzorce. Třetí bod získali, pokud došli ke
správnému výsledku.
Za pátou úlohu mohli žáci získat maximálně šest bodů. V tomto případě
nezáleželo na způsobu řešení, protože za každé správně vyplněné pole tabulky (kromě
splátky ve druhém roce) mohli žáci získat jeden bod (bod jsem přiznala i v případě, že
chybný výsledek v daném poli byl vypočítaný správným postupem, ale v poli předchozím
byla nesprávná hodnota, která ovlivnila výsledek dalšího pole).
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5 Výsledky experimentu
5.1 Celkové výsledky
Celkové výsledky žáků v obou testech jsou shrnuty v tabulce 5 pro třídu 9. A
a v tabulce 6 pro třídu 9. B. Kromě počtu bodů v prvním a druhém testu obsahují obě
tabulky také sloupec rozdíl, který vyjadřuje, jak se každý žák mezi těmito testy zlepšil či
zhoršil. Kladné číslo v tomto sloupci značí zlepšení, záporné číslo značí zhoršení.
V obou třídách došlo k celkovému zlepšení. Ve třídě 9. B bylo toto zlepšení
výraznější, což odpovídá tomu, že podle učitelky jsou žáci této třídy v matematice
v průměru lepší než žáci 9. A. V 9. B také nebyl žádný žák, u kterého by výsledek druhého
testu byl horší než u prvního, v 9. A byli takoví žáci čtyři.
Celkově žáci dosáhli velmi nízkého bodového zisku v obou testech, očekávala
jsem v průměru kolem deseti bodů z prvního testu a patnácti bodů z testu druhého.
Očekávání pramenilo z mého pocitu, že první dvě úlohy v testu jsou pro žáky opakováním
učiva ze sedmého ročníku a neměly by být pro žáky obtížné, proto jsem myslela, že
z těchto úloh by většina žáků mohla mít plný počet bodů. U druhých dvou úloh jsem
očekávala, že v prvním testu si s nimi žáci neporadí, ale v druhém testu pro ně budou
snadné, protože šlo jen o aplikaci učiva, které si žáci měli osvojit mezi testy.
Poměrně mnoho žáků nedosáhlo ani jednoho bodu v obou testech. Žádný z žáků
nedosáhl plného počtu bodů, nejlepší výsledek byl 10 bodů v prvním testu a 17 bodů
v druhém testu. Ptala jsem se tedy fakultní učitelky matematiky, zda si myslí, že je takto
navržený test pro žáky příliš obtížný, ale podle ní byl test zcela přiměřený a výsledky
v testech odpovídaly běžným výsledkům žáků za celý školní rok.
Jak zmiňuji o dva odstavce výše, u čtyř žáků ve třídě 9. A došlo dokonce ke snížení
bodového zisku mezi oběma testy. U žáků D. B. a P. M. to bylo podle jejich slov
způsobeno tím, že závěrečný test nevyplnili vůbec, protože se jim nechtělo (oba již v té
době byli přijati na střední školu, kterou si vybrali, a průměr známek z matematiky měli
takový, že jim nedostatečná na vysvědčení nehrozila). Žákyně H. V. sice druhý test
vyplnila, ale nesprávně, v prvním testu dokázala správně spočítat úrok v první úloze,
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v druhém testu zkusila použít vzorec, ale nepodařilo se jí ho ani napsat správně, ani do
něj správně dosadit. Žák L. Z. se sice v druhém testu snažil použít správné vzorce, ale
neuměl do nich dosadit, zatímco v prvním testu žádné vzorce nepoužíval a dokázal toho
spočítat správně více použitím základních znalostí počítání s procenty.

9. A
D. B.
S. D.
T. E.
D. F.
B. G.
O. K.
M. D.
S. M.
P. M.
T. R.
T. S.
J. S.
T. S.
D. Š.
D. Š.
K. Š.
D. Š.
T. T.
D. V.
H. V.
J. Z.
L. Z.
D. Ž.
Průměr
ve třídě

Body
Konec

Body
Začátek
0
0
0
4
9
0
5
10
0
6
0
4
1
2
5
9
8
2
3
0
0
6
14

2
0
0
4
4
0
2
6
2
6
0
2
1
1
0
6
5
0
0
1
0
7
0

Rozdíl
-2
0
0
0
5
0
3
4
-2
0
0
2
0
1
5
3
3
2
3
-1
0
-1
14

3,83

2,13

1,70

9. B
V. B.
M. B.
Š. H.
K. H.
R. J.
R. K.
D. K.
O. L.
P. L.
D. M.
Z. M.
A. P.
M. R.
K. P.
J. S.
K. S.
F. S.
F. Š.
L. Š.
D. V.
H. V.
Průměr
ve třídě

Body
Konec

Body
Začátek

Rozdíl

5
5
5
15
7
14
14
5
10
8
10
2
2
13
15
10
0
8
17
0
8

0
5
0
2
3
2
9
0
0
0
0
0
0
5
10
0
0
0
1
0
0

5
0
5
13
4
12
5
5
10
8
10
2
2
8
5
10
0
8
16
0
8

8,24

1,76

6,48

Tabulka 6 - 9. B

Tabulka 5 - 9. A
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Deset žáků dosáhlo stejného bodového zisku v obou testech. U šesti žáků byl
celkový bodový zisk nulový v obou testech, u tří žáků byl bodový zisk stejný i v rozdělení
bodů podle jednotlivých úloh, u jednoho žáka došlo ke snížení bodového zisku v jedné
úloze a zvýšení o stejný počet bodů v jiné úloze. Dvacet devět žáků dosáhlo zlepšení
svého výsledku aspoň o jeden bod. Tedy zlepšení nastalo u téměř 66 % žáků.
Nejvýraznějšího zlepšení dosáhl v 9. A žák D. Ž. (zlepšení o 14 bodů) a v 9. B žák L. Š.
(zlepšení o 16 bodů), který zároveň dosáhl největšího bodového zisku v druhém testu.
U žáků, kteří měli nejlepší výsledky prvního testu, nedošlo k tak výraznému zlepšení
(jmenovitě J. S. a D. K. z 9. B), u žáka L. Z. z 9. A došlo ke zhoršení (komentář žáka viz
výše). Podle komentáře učitelky se v tomto případě jedná o žáky sice bystré, ale líné.
Není pro ně problém vymyslet i originální řešení, ale nejsou příliš ochotní se učit nové
věci, pokud o ně sami nemají zájem.
V posledním řádku obou tabulek jsou uvedeny průměrné výsledky za obě celé
třídy. Jak jsem zmínila již výše, je z tabulek vidět, že jak průměrné výsledky obou testů,
tak celkové průměrné zlepšení třídy 9. B bylo výrazně větší než u třídy 9. A. Jedním
z důvodů je, podle mého názoru, i to, že ve třídě 9. B zvládli žáci ve stejném časovém
úseku výuky mnohem více úloh na procvičení. Žáci 9. A tyto úlohy v hodinách nestihli,
a proto je mohli vypočítat jako dobrovolný domácí úkol. Průběh výuky v obou třídách
popisuji v kapitole 6.
Celkový průměr bodového zisku všech žáků obou tříd dohromady popisuje
tabulka 7. Z tabulky je vidět, že celkem se žáci v průměru zlepšili o 3,98 bodu, což
odpovídá relativnímu zlepšení o 204 %. Přes toto zdánlivě velké zlepšení byla průměrná
úspěšnost v druhém testu pouhých 24,7 %, v prvním testu dokonce pouze 8,1 %.

Body
Konec
Celkový průměr

Body
Začátek
5,93

Rozdíl
1,95 3,98

Tabulka 7 - celkové výsledky
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Podle mého očekávání v druhém testu žáci více používali vzorce finanční
matematiky, ale neplatí to u všech žáků, ani u všech úloh. Podrobně popisuji změny
řešitelské strategie u jednotlivých úloh a uvádím i konkrétní příklady žáků, kteří
řešitelskou strategii změnili, a těch, kteří ji nezměnili.

5. 2 Výsledky žáků v jednotlivých úlohách
Protože celkové výsledky obou testů neposkytují dle mého názoru dostatek
informací, v dalším textu se zaměřím na výsledky žáků v jednotlivých úlohách testu.
V tabulkách 8 a 9 na následujících dvou stranách jsou zachyceny podrobné výsledky
v jednotlivých úlohách všech žáků obou tříd. Předposlední řádek obou tabulek udává
průměrný bodový zisk v každé třídě a poslední řádek udává průměrnou úspěšnost
v procentech (v úlohách 1, 3 a 5 odpovídá 100 % šesti bodům, v úlohách 2 a 4 odpovídá
100 % třem bodům). Tabulka 10 zachycuje celkové průměrné výsledky za obě třídy
dohromady.
Ze všech tří tabulek je zřejmé, že nejmenší problémy dělala žákům úloha 1.
Naopak nejméně úspěšní byli žáci při řešení úlohy 4. U úlohy 5 je z tabulek vidět velké
zlepšení.
U popisu výsledků jednotlivých úloh se také zamýšlím nad příčinami úspěšnosti
či neúspěšnosti žáků. Uvádím nejčastější chyby a také některá zajímavá a originální
žákovská řešení (ne vždy správná). Také v textu uvádím vyjádření některých žáků
k úlohám, tato vyjádření jsem získala během neformálních pohovorů, které jsem vedla
s žáky během přestávek. Těchto rozhovorů se nezúčastnili všichni žáci, ale jen ti, kteří
měli zájem, což byla přibližně polovina žáků v obou třídách.
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9. A
Žák
D. B.
S. D.
T. E.
D. F.
B. G.
O. K.
M. D.
S. M.
P. M.
T. R.
T. S.
J. S.
T. S.
D. Š.
D. Š.
K. Š.
D. Š.
T. T.
D. V.
H. V.
J. Z.
L. Z.
D. Ž.
Průměr
V%

Úloha 1
Úloha 2
Úloha 3
Úloha 4
Úloha 5
Test 1 Test2 Test 1 Test2 Test 1 Test2 Test 1 Test2 Test 1 Test2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
0
0
0
0
3
1
6
0
2
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
1
0
0
0
0
0
1
2
6
0
0
0
1
1
0
3
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
1
0
3
1
1
0
0
6
0
3
0
2
0
0
1
1
4
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
1
3
3
0
0
2
0
0
6
0
0
0
2
0
0
0
6
0,91 2,00 0,09 0,30 0,39 0,35 0,22 0,13 0,52 1,04
15 % 33 %
3 % 10 %
7% 6%
7% 4%
9 % 17 %

Tabulka 8- Výsledky jednotlivých úloh 9. A
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9. B
Žák
V. B.
M. B.
Š. H.
K. H.
R. J.
R. K.
D. K.
O. L.
P. L.
D. M.
Z. M.
A. P.
M. R.
K. P.
J. S.
K. S.
F. S.
F. Š.
L. Š.
D. V.
H. V.
Průměr
V%

Úloha 1
Úloha 2
Úloha 3
Úloha 4
Úloha 5
Test 1 Test2 Test 1 Test2 Test 1 Test2 Test 1 Test2 Test 1 Test2
0
2
0
0
0
1
0
0
0
2
4
3
0
0
0
1
1
0
0
1
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
2
6
0
1
0
0
0
2
0
6
2
5
0
0
0
0
1
0
0
2
1
6
1
0
0
2
0
0
0
6
0
6
1
1
1
1
1
0
6
6
0
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
0
0
0
1
0
0
0
3
0
6
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
0
0
0
1
0
0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
1
1
0
1
2
0
0
5
6
6
3
3
1
0
0
0
0
6
0
6
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
3
0
1
0
0
0
0
1
4
0
0
0
6
0
1
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
6
0,86 4,05 0,29 0,48 0,10 1,00 0,24 0,14 0,29 2,62
14 % 67 % 10 % 16 %
2 % 17 %
8% 5%
5 % 44 %

Tabulka 9 - Výsledky jednotlivých úloh 9. B

Úloha 1
Úloha 2
Úloha 3
Úloha 4
Úloha 5
Celkové
výsledky Test 1 Test2 Test 1 Test2 Test Test2 Test 1 Test2 Test 1 Test2
Průměr
0,89 3,02 0,19 0,39 0,24
0,67 0,23 0,14
0,40 1,83
V%
15 % 50 %
6 % 13 % 4 % 11 %
8% 5%
7 % 31 %
Tabulka 10 - Výsledky jednotlivých úloh celkem
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5. 2. 1 Úloha 1
Jak zmiňuji výše, při řešení této úlohy byli žáci nejúspěšnější. V obou třídách byli
žáci, kteří v obou testech tuto úlohu zvládli na plný počet bodů. V prvním testu měli plný
počet bodů dva žáci, ve druhém testu mělo plný počet bodů 13 žáků. Z původních 24
žáků, kteří nezískali za tuto úlohu v prvním testu žádný bod, jich v druhém testu bylo
jen 12.
Možným důvodem úspěchu v prvním testu je, že jednoduché úročení, na které
byla úloha zaměřena, žáci měli znát již ze 7. ročníku. Ale i bez znalosti jednoduchého
úročení se úloha dala vyřešit použitím znalostí o procentech a trochou přemýšlení. Jako
příklad uvádím řešení žáka T. R. z 9. B (obr. 1). Žák T. R. tuto úlohu v druhém testu řešil
stejným způsobem (obr. 2).

Obrázek 1 - T. R. 1

Obrázek 2 - T. R. 2
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V druhém testu byla úloha pro některé žáky jednoduchá, protože stačilo pouze
dosadit do vzorce jednoduchého úročení. Ovšem bylo nutné do vzorce dosadit správně,
což se ne všem žákům podařilo. Příklad nesprávného dosazení je na obr. 2, z testu žákyně
Š. H. z 9. B.

Obrázek 3 - Š. H.

Někteří žáci, jako například žákyně L. Z. z 9. A (obr. 4), zvolili vzorec pro složené
úročení, což v případě a) výsledek nijak neovlivnilo, v případě b) žákyně L. Z. nevěděla,
1

co vzniklý výraz (1 + 0,005 ∙ 0,85)2 znamená a jak ho spočítat (pochopitelně – mocniny
s racionálním exponentem nejsou učivo základní školy).

Obrázek 4 - L. Z.

Důvody neúspěchu v řešení této úlohy v prvním testu byly především neznalost
úrokového počtu a nedostatečná znalost počítání s procenty. Někteří žáci dokonce tvrdili,
že neví, co je to úrok, přestože podle slov fakultní učitelky základy úrokového počtu
probírali v sedmém ročníku. Velmi častou chybou v obou testech bylo nesprávné
převedení procent na desetinná čísla, v prvním testu jsem tuto chybu zaznamenala
u celkem10 žáků, v druhém testu jen u jedné žákyně. Protože úrok byl v testu zadán
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0,65 % (resp. 0,50 %), někteří žáci (např. v prvním testu žák M. B. z 9. B, viz obr. 5)
počítali s hodnotou 0,65 (resp. 0,50), místo 0,006 5 (resp. 0,005 0). Jiní žáci posunuli
desetinnou čárku pouze o jedno místo, jako již zmíněná žákyně Š. H. (obr. 3).

Obrázek 5 - M. B.

Dalšími příčinami neúspěchu byly různé chyby z nepozornosti (např. místo 0,85
napsal žák 0,58). Některé chyby se opakovaly u více žáků, ale po porovnání testu se
zasedacím pořádkem soudím, že jejich příčinou bylo opisování mezi žáky. Ostatní chyby
byly spíše ojedinělé.
Vzorec pro jednoduché úročení nepoužil v prvním testu žádný žák, v druhém testu
použilo vzorec jednoduchého úročení 28 žáků. Jak zmiňuji v předchozím textu, ne všichni
však uměli do vzorce správně dosadit. Tři žáci v druhém testu použili vzorec pro složené
úročení. V druhém testu 6 žáků použilo výpočet bez vzorce, z toho jen jeden žák (T. R.,
viz obr. 1 a 2) použil stejný výpočet i v testu prvním, ostatních 5 tuto úlohu v prvním
testu neřešilo vůbec.

5. 2. 2 Úloha 2
Úspešnost žáků v úloze 2 byla velmi nízká, v prvním testu 6 %, v druhém 13 %.
V prvním testu 38 žáků nezískalo z této úlohy žádný bod, v druhém testu 33 žáků. Mnoho
žáků se o řešení ani nepokusilo. Pouze jeden žák dosáhl plného počtu bodů z úlohy 2
v prvním i druhém testu, pouze jeden další žák dosáhl plného počtu v testu druhém.
Mezi možné příčiny nízké úspěšnosti žáků při řešení úlohy řadím nepochopení
textu zadání, nebo neochotu přečíst si úlohu celou (usuzuji podle komentářů žáků, které
se ozývaly z řad žáků v průběhu testu). 30 žáků v prvním testu a 28 v druhém se ani
nepokusilo tuto úlohu řešit. 12 žáků, jejichž řešení se ubíralo správným směrem,
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zapomnělo, že v úloze jsou 2 otázky, na které je třeba odpovědět, a odpověděli jen na
jednu z nich. Další žáci pak místo roční úrokové míry vypočetli pouze měsíční úrokovou
míru a tu uvedli v odpovědi jako konečný výsledek. V prvním testu to byli 4 žáci
a v druhém testu 3 jiní žáci.
V druhém testu se 7 žáků pokusilo použít vzorec pro jednoduché úročení, pouze
třem se však povedlo vzorec správně upravit a vypočítat správný výsledek. Jeden z těchto
žáků však zapomněl, že má zodpovědět i otázku na částku za celý rok. 5 žáků v druhém
testu řešilo úlohu bez použití vzorce, z toho 1 žák (J. S., viz obr. 6 a 7) to takto řešil v obou
testech, 4 žáci pouze v druhém testu.
Žák J. S. z 9. B získal plný počet bodů za tuto úlohu v obou testech. Jeho řešení
jsou na obr. 6 a obr. 7 na následující straně. Ani v jednom případě žák J. S. nepoužil
znalost vzorců pro jednoduché úročení a úlohu řešil správnou úvahou. V prvním testu
mohl roční úrokovou míru vypočítat již v třetím řádku z měsíční úrokové míry, ale
vypočítal ji až v šestém řádku z konečné částky. Sice v druhém testu má chybu na začátku
rovnosti ve třetím řádku, ale výsledek má správný, tedy usuzuji, že číslo 133 je zde
napsáno omylem místo čísla 33.

Obrázek 6 - J. S. 1
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Obrázek 7 - J. S. 2

Další řešení této úlohy měla žákyně K. P. z 9. B (obr. 8). Toto řešení je sice
zdlouhavé a nedokončené, ale pokud by si žákyně uvědomila, že 2. měsíc je vlastně konec
1. měsíce, tak by se k správnému výsledku dopočítala ve 13. měsíci. S výpočtem úrokové
míry si žákyně poradit nedovedla. Žádný z ostatních žáků tento postup řešení nepoužil.
V druhém testu žákyně K. P. v této úloze spočítala pouze, kolik korun činí úrok, dále
úlohu nepočítala.

Obrázek 8 - K. P.

Desetkrát se v řešeních prvního testu objevila stejná chyba, jakou udělala žákyně
Š. H. (obr. 9), která počítala, že konečná částka bude dvanáctkrát částka splátky, místo
částka půjčky zvýšená o dvanáctinásobek úroku za měsíc. U jednoho žáka se tato chyba
objevila i v druhém testu. I já jsem nejprve tento výsledek považovala pouze za chybu
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z nepozornosti, protože správná výše úroku 17 820 Kč se liší od tohoto nesprávného
výsledku pouze přehozením prvních dvou číslic, teprve u žákyně Š. H., která uvedla, jak
k tomuto výsledku došla, jsem si uvědomila, že ostatní žáci, kteří napsali pouze výsledek,
použili stejný chybný postup.

Obrázek 9 - Š. H.

V druhém testu byla velmi častá chyba v úpravě vzorce jednoduchého úročení,
jako např. u žáka V. B. z 9. B (obr. 10). Žák uvedl správný vzorec, ale potom ze závorky
vytkl i, které se ale nevyskytuje v prvním členu závorky. Stejnou chybu udělali čtyři žáci
v obou třídách, aniž by to byla chyba vzniklá opisováním, protože tito žáci neseděli blízko
sebe. Z toho usuzuji, že by bylo vhodné s nimi vytýkání zopakovat a procvičit, ačkoli při
procvičování během výuky jsem chyby tohoto typu nezaznamenala.

Obrázek 10 - V. B.

Dva žáci rovnou uvedli špatný vzorec, např. žák D. V. z 9. A (obr. 11). Ale ani
z tohoto vzorce žák D. V. neuměl vyjádřit úrok i.

Obrázek 11 - D. V.
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5. 2. 3 Úloha 3
Tato úloha se ukázala být pro žáky nejobtížnější. V prvním testu nezískalo žádný
bod 39 žáků, v druhém 28. Většina žáků se u této úlohy ani nepokusila o nějaké řešení,
případně někteří žáci pouze napsali, že nejvýhodnější bude spoření C, ale toto tvrzení
nijak neodůvodnili. V druhém testu takové tvrzení bez výpočtu uvedli 3 žáci. Plný počet
bodů nezískal žádný žák z 9. A. ani v jednom z testů. Z 9. B získal plný počet bodů
v druhém testu pouze žák L. Š. V prvním testu žák L. Š. nezískal žádný bod, o řešení se
sice pokusil, ale jednak použil princip jednoduchého úročení a jednak vůbec nepočítal
s žádnými poplatky. Ačkoli mu tedy u spoření C vyšla nejmenší konečná částka, označil
toto spoření za nejvýhodnější.
Nejčastější chyba u těch žáků, kteří se o řešení pokusili (včetně zmíněného L. Š),
byla použití jednoduchého úročení místo složeného úročení. Celkem tuto chybu v prvním
testu udělalo 11 žáků, v druhém testu také 11, z toho 6 žáků se chyby dopustilo v prvním
i druhém testu. A to přesto, že žáci byli na začátku testu upozorněni, že tato úloha se týká
složeného úročení.
Další častá chyba byla přičtení poplatku za vedení účtu k vložené částce, místo
jeho odečtení, jako například u žákyně L. Z. z 9. B (obr. 12 a obr. 13), která stejnou chybu
udělala v obou testech. Tuto chybu udělalo v prvním testu 8 žáků, v druhém testu jen
žákyně L. Z.

Obrázek 12 - L. Z. 1
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Obrázek 13 - L. Z. 2

Mnoho žáků sice správně uvedlo, že nejvýhodnější bude spoření C, ale jako důvod
svého tvrzení uvedli pouze absenci poplatků, někteří nesprávně uvedli absenci poplatků
a nejnižší úrokovou sazbu (např. žák D. M. z 9. B viz obr. 14). V prvním testu tuto chybu
udělalo 10 žáků, v druhém už jen 3. Z toho u dvou žáků se tato chyba vyskytla v obou
testech.

Obrázek 14 - D. M.

Jak jsem uvedla výše, plný počet bodů za tuto úlohu dosáhl v druhém testu pouze
žák L. Š. z 9. B (obr. 15). Přesto ani jeho řešení není zcela bez chyby. U spoření A odečetl
poplatek za založení účtu až z konečné částky, ačkoli poplatek měl být odečten z vkladu.
I tato chyba se opakovala u více žáků, v prvním testu u 10 žáků, v druhém testu u 11 žáků.
Zvýšení počtu chyb je způsobeno tím, že úlohu v druhém testu řešilo více žáků. Kromě
žáka L. Š., který udělal chybu jen u spoření A, všichni tito žáci odečetli i poplatky za
vedení účtu až z konečné částky u spoření B.
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Obrázek 15 - L. Š.

Tato úloha mnoho žáků odradila dlouhým zadáním a nutností použití poměrně
mnoha výpočtů (uvedli žáci v rozhovoru). Někteří žáci řekli, že nevěděli v prvním testu,
co vlastně mají vypočítat. Avšak ani v druhém testu, poté, co jsme při výuce podobné
příklady a úlohy řešili, se počet žáků, kteří úlohu vyřešili správně, nijak výrazně nezvýšil.
Zvýšil se počet žáků, kteří se úlohu aspoň pokusili řešit, a to o 12 žáků.

5. 2. 4 Úloha 4
Úloha 4 byla pro žáky také velmi náročná. Je to jediná úloha, u které došlo
dokonce k poklesu průměrného bodového zisku. V prvním testu aspoň jeden bod získalo
9 žáků, v druhém jen 4 žáci. Jak vyplynulo z rozhovoru se žáky, důvodem tohoto poklesu
je mimo jiné i to, že žáci správně usoudili, že úloha se týká složeného področního úročení,
a protože si nevzpomněli na vzorec, radši úlohu neřešili vůbec. V prvním testu se snažili
aspoň nějaké řešení najít. Přitom jsem během výuky zdůrazňovala, že není nutno si vzorec
pamatovat, že si ho mohou snadno odvodit ze vzorce pro složené úročení tak, jak jsme to
společně udělali při výuce, případně mohou podobné úlohy spočítat zcela bez vzorce,
i když je to časově náročnější.
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V prvním testu si několik žáků úlohu zjednodušilo na roční úročení, například
žákyně S. M. z 9. B (obr. 16). Sama v rozhovoru pak řekla, že to tímto způsobem udělala,
protože nevěděla, co znamená měsíční úročení, a raději našla přibližný výsledek, než
žádný. Stejným způsobem úlohu řešilo 8 žáků.

Obrázek 16 - S. M.

Podobně to řešila i žákyně K. P. z 9. B (obr. 17), ale úrok od půjčené částky
odečetla místo přičtení. Zde poznamenávám, že nejen u této úlohy se mnoho žáků
nezamyslelo, co jejich výsledek říká, zda to koresponduje se zadáním. Konkrétně zde
nebylo žákyni K. P. divné, že paní Krátká splatí menší částku, než jakou si půjčila.

Obrázek 17 - K. P.

I v druhém testu se 18 žáků pokusilo použít vzorec pro jednoduché úročení, aby
dostali aspoň přibližný výsledek. V rozhovoru pak přiznali, že věděli, že takto úlohu
vypočítat neměli, ale chtěli znát aspoň přibližný výsledek. Například žákyně Š. H. z 9. B
(obr. 18).
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Obrázek 18 - Š. H.

Vzorec složeného področního úročení si nepamatoval ani žák J. S. z 9. B (obr. 19).
Ale pamatoval si, jak jsme ve výuce vzorec odvozovali, proto zkusil vypočítat úlohu
postupně po jednotlivých měsících. Avšak už v prvním měsíci udělal chybu a spletl si
měsíční a roční úrokovou míru. Další chybu udělal v závěru, kdy si neuvědomil, že jeho
výsledek odpovídá konci teprve 11. měsíce. V prvním testu žák J. S. tuto úlohu neřešil,
protože už mu nezbyl čas (stihl jen první tři úlohy).

Obrázek 19 - J. S.

Naopak žákyně K. H. z 9. B (obr. 20) si vzorec pamatovala, i do něj dosadila
správné hodnoty, ale neuměla tento výpočet provést na kalkulačce (žákům jsem před
testem radila, aby si prošli návod ke svým kalkulačkám). Druhou chybou bylo použití
vzorce s daní z úroku, ačkoli v úloze šlo o půjčku, správně tedy měla použít vzorec bez
daně z úroku.
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Obrázek 20 - K. H.

Hlavní důvody neúspěchu v této úloze bych tedy shrnula takto: v prvním testu žáci
nerozuměli pojmu měsíční úročení, v druhém testu sice pojmu už rozuměli, ale
nepamatovali si vzorec. K řešení bez vzorce se odhodlal jen již zmíněný žák J. S.
U této úlohy se sice také zvýšil počet těch, kteří se pokusili úlohu řešit, z 15 žáků
na 32 žáků, ale bohužel zvolili nesprávnou strategii řešení, a proto v celkovém výsledku
počet aspoň částečně úspěšných řešitelů klesl z 9 žáků v prvním testu na 4 žáky v testu
druhém.

5. 2. 5 Úloha 5
V prvním testu nedopadli žáci v řešení této úlohy příliš dobře. Plný počet bodů
měl jen žák D. K. z 9. B (obr. 21). Zároveň to byl jediný žák 9. B, který z této úlohy získal
aspoň nějaký bod. V 9. A, bylo více žáků, kteří dosáhli aspoň jednoho bodu. Celkem
z této úlohy v prvním testu nezískalo žádný bod 39 žáků. V druhém testu byli žáci výrazně
úspěšnější. Počet žáků se šesti body se zvedl na 2 žáky v 9. A a na 6 žáků v 9. B. Počet
žáků s nulovým ziskem poklesl na 15 žáků v 9. A a na 6 žáků v 9. B.

Obrázek 21 - D. K.

Jak jsem zmínila výše, jediný žák, který celou úlohu vyřešil v prvním testu, byl
žák D. K. (obr. 21). Jeho řešení bohužel postrádá detaily výpočtu, ale je vidět, že věděl,
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co s úlohou dělat, a doplněné hodnoty v tabulce jsou správné. Řešení není zcela
bezchybné, v prvním řádku se objevila chyba, žák špatně opsal zadání, ale výpočty zjevně
dělal se správnou hodnotou 10 000 Kč. V druhém testu patřil žák D. K. mezi žáky s plným
počtem bodů z této úlohy. Stejně jako v prvním testu jeho řešení neobsahuje detailní
výpočty jednotlivých polí, nemohu tedy porovnat, zda k jednotlivým výpočtům použil
stejnou strategii, či jinou.
Na řešení žáka D. Š. z 9. A je zachycena velmi častá chyba, které se žáci
dopouštěli nejen v prvním testu (ze kterého je obr. 22). Jeden žák tuto chybu udělal
i v testu druhém. Žák D. Š. vypočítal úroky pro každý rok z počáteční výše půjčky, místo
z aktuální částky dluhu v daném roce. V druhém testu žák D. Š. nepočítal úroky
z počáteční výše půjčky, ale také chybně ze splátky půjčky. Stejnou chybu jako žák D. Š.
udělali v prvním testu celkem 4 žáci.

Obrázek 22 - D. Š.

Na další ukázce z testu žákyně K. H. z 9. B (obr. 23) demonstruji hned dvě chyby.
První chyba se týká výše úroku, žákyně ji nepočítá z výše půjčky, ale ze splátky. Stejnou
chybu udělali tři žáci v prvním testu a jeden žák v testu druhém. Druhé chyby se žákyně
dopustila, když od výše úvěru odečtla splátku, ale nepřipočetla úrok. Tuto chybu udělali
tři žáci v prvním testu a čtyři žáci v testu druhém.
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Obrázek 23 - K. H.

Další poměrně častá chyba se překvapivě objevila pouze v druhém testu, např.
u žáka V. B. z 9. B (obr. 24). Očekávala jsem, že tato chyba se objeví spíše v prvním
testu. Žák V. B. zde správně odečetl splátku úvěru od počáteční výše, ale odečetl také
úrok, který měl přičíst. Stejnou chybu udělalo dalších 6 žáků.

Obrázek 24 - V. B.

U několika žáků se vyskytly další ojedinělé chyby, často plynoucí z nepozornosti
(do tabulky vyplnili místo úroku stav dluhu na konci roku, nebo přehodili pořadí číslic ve
výsledku). Několik žáků správně vyplnilo jen několik polí tabulky, zbytek nechali
nevyplněný.
Další chyba se objevila v prvním testu u žákyně A. S., která nepsala druhý test,
není proto zahrnuta v celkovém přehledu. Přesto ji zmiňuji. Žákyně dobře spočetla úrok,
ale do stavu na začátku dalšího roku neodečetla výši splátky. Stejnou chybu udělal
v druhém testu žák D. B. z 9. A, který tuto úlohu v prvním testu neřešil vůbec.
K této úloze se žáci vyjádřili, že jim nepřišla příliš obtížná, ale že jim nezbyl čas
na její řešení. Vzhledem k tomu, že první test sami odevzdávali i několik minut před
vypršením časového limitu, si myslím, že tento argument není pravdivý. V druhém testu
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většina žáků tuto úlohu řešila, problém s časem tedy již nezmiňovali. Žáků, kteří tuto
úlohu v druhém testu neřešili vůbec, bylo 6, v prvním testu ji neřešilo 25 žáků.

5. 3 Celkové zhodnocení
Pokud pominu chyby plynoucí z nepozornosti, dají se chyby v obou testech
rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou chyby, které plynou z neznalosti finanční
matematiky – zejména neznalost základních pojmů. Do druhé skupiny řadím chyby, které
plynou z neosvojení předchozího učiva matematiky – například nezvládnuté počítání
s procenty, nesprávné úpravy vzorců.
Zatímco výskyt chyb z první skupiny byl v druhém testu výrazně nižší, chyby
z druhé skupiny se v druhém testu vyskytovaly obdobně často jako v testu prvním.
Odstranění chyb z druhé skupiny by u některých žáků vyžadovalo důkladné zopakování
a doplnění učiva celého druhého stupně základní školy. V učivu nižších ročníků mají
někteří žáci značné mezery, což je vidět i na jejich prospěchu z matematiky (5 žáků mělo
z matematiky v pololetí devátého ročníku dostatečnou, 16 dobrou, 12 chvalitebnou
a 11 žáků mělo výbornou).
Žáci se sami vyjádřili, že před prvním testem neznali pojmy jako úrok, daň,
umořování dluhu, a proto nevěděli, jak úlohy vyřešit. Po výuce základů finanční
matematiky už jim tyto pojmy potíže nedělali a počet žáků, kteří věděli, jak úlohy řešit,
byl výrazně větší. Tvrzení žáků však bylo v rozporu s tvrzením jejich učitelů, podle
kterých zmíněné pojmy měli žáci znát z jiného předmětu (Podnikavost), který je na této
škole zařazen do výuky v osmém ročníku. Osobně se domnívám, že by bylo vhodné
výuku předmětů týkajících se finanční gramotnosti a finanční matematiky zkoordinovat
tak, aby probíhala teoretická výuka finanční gramotnosti a praktická výuka finanční
matematiky ve stejném časovém období.
V druhém testu se velmi snížil počet žáků, kteří některé úlohy ani nezkoušeli řešit
(jejich počty u jednotlivých úloh jsou uvedeny v podkapitole 5. 2). Někteří žáci, kteří
neřešili úlohy v prvním testu vůbec, je v druhém testu řešili ne pomocí vzorců, ale pomocí
znalostí o procentech a využití principů jednoduchého a složeného úročení, tedy
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způsobem, kterého měli být schopni již v prvním testu. Během výuky finanční
matematiky tito žáci pochopili princip úročení a i bez znalosti vzorců již byli schopni
úlohy vypočítat, což považuji za dobrý výsledek výuky.

5. 4 Názory žáků
Zajímalo mne, co si o finanční gramotnosti a finanční matematice myslí žáci, zda
považují za užitečné mít nejen znalosti, ale i dovednost spočítat si úroky apod. S žáky
jsem diskutovala během přestávek a po vyučování, spíše s menšími skupinami. Podle
očekávání to za důležité považují, ale myslí si, že až to bude pro ně aktuální (tedy
v dospělosti), nebudou si už pamatovat, co brali na základní škole, a informace si spíše
najdou na internetu. Pravda je, že vzorce pro výpočet tam jistě najdou a dovednost do
nich dosadit v některých žácích zůstane.
Jednotlivá vyjádření o testových úlohách už jsem zmiňovala v podkapitole 5. 3.
Celkově žáci první test vnímali jako velmi obtížný, druhý test jako středně obtížný.
Někteří říkali, že pokud by měli k dispozici napsané vzorce (což více odpovídá pozdější
životní realitě), dosáhli by lepších výsledků. Samotnou by mne toto také zajímalo, ale
v rámci tohoto experimentu jsem takový test s žáky nedělala.
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6 Výuka
V předchozí kapitole jsem zmínila, že v obou třídách, ve kterých proběhl
experiment, jsem výuku finanční matematiky vedla já. Protože ve škole nebyly zpočátku
k dispozici učebnice pro žáky, začala jsem při výuce pracovat s vlastní učebnicí
A. Šarounové (Šarounová, 2008). Úlohy k domácímu procvičení jsem žákům kopírovala
z vlastních příprav. Po čtvrté hodině výuky do školy konečně dorazily učebnice autorů
Odvárko, Kadleček (Odvárko, Kadleček, 2006). Bohužel žáci dostali pouze učebnice, ve
kterých je málo úloh. Nedostali pracovní sešity, ve kterých jsou úlohy k procvičení.
Obsah obou učebnic je velmi podobný a podobně řazen za sebou, proto jsem při výuce
dále čerpala z obou učebnic. Příklady, na kterých jsem žákům látku vysvětlovala, jsem
vybírala z učebnice A. Šarounové. Příklady z učebnice autorů Odvárko, Kadleček si žáci
mohli doma prostudovat sami. Taktéž úlohy, které jsem nechala žáky řešit v hodinách,
byly z učebnice od A. Šarounové, úlohy v jejich učebnici jsem jim nechávala na domácí
procvičování. Vůči povinným domácím úkolům žáci hlasitě protestovali, nebyli na ně od
své učitelky zvyklí. Po prvním povinném domácím úkolu jsem se tedy přizpůsobila
a povinné domácí úkoly jsem nahradila dobrovolnými domácími úkoly. Výsledkem bylo,
že tyto úkoly řešili žáci, kteří procvičování tolik nepotřebovali, a žáci, kteří by to
potřebovali, nedělali nic.
Jednou týdně měli žáci dvouhodinový blok matematiky, druhou hodinu z něj byli
zvyklí procvičovat učivo na noteboocích, kde byl naistalován program na procvičování.
Finanční matematiku tento program neobsahoval. Proto jsem jednou zařadila v této druhé
hodině výuku metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning), jednou
skupinovou práci na téma cenné papíry a jednou práci na počítači v programu Excel.
Z prvního testu jsem zjistila, že mnoho žáků neumí počítat s procenty a nepamatují
si ani jednoduché úročení z učiva sedmého ročníku. Fakultní učitelka řekla, že procenta
i jednoduché úročení s nimi v sedmém ročníku probírala v rozsahu uvedeném v učebnici
pro sedmý ročník (Odvárko, Kadleček, 2011)
První hodinu jsem tedy věnovala opakování procent. K tomu jsem přidala učivo
o daních a slevách. V druhé hodině jsme procvičovali. Třetí hodinu jsme pokračovali
v tématu daně a slevy s použitím metody CLIL. Toto kladně přijala jak učitelka
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matematiky, tak učitelka anglického jazyka (se kterou jsem se radila o úrovni anglického
jazyka u žáků), u žáků jsem zaznamenala ohlas spíše negativní (po hodině někteří změnili
názor). Další hodinu jsme tedy již mohli začít s jednoduchým úročením. Celkem jsme
jednoduchému úročení věnovali 3 hodiny, jedna z toho byla skupinová výuka na téma
cenné papíry. V této fázi jednu hodinu vedla fakultní učitelka, po dohodě měla s žáky
procvičit úlohy na jednoduché úročení, mimo dohodu jim zavedla vzorec na určení
úrokovací doby. Já jsem žákům úmyslně tento vzorec neuváděla, učila jsem je určovat
úrokovací dobu podle nákresu časové osy. Další 3 hodiny jsem věnovala složenému
a področnímu složenému úročení. Poslední 2 hodiny jsem věnovala umořování dluhu
pravidelnými splátkami a ukládání pravidelných částek na účet. Poslední hodinu praxe
jsem nechala žákům napsat druhý test. Jak jsem již psala, na přání fakultní učitelky byl
tento test ohodnocen i známkami. V dalších podkapitolách blíže popisuji průběh výuky
jednotlivých témat finanční matematiky.

6. 1 Procenta, daně, slevy a CLIL
Protože z úvodního testu bylo poznat, že žáci mají značný problém při počítání
s procenty, začali jsme téma finanční matematiky důkladným zopakováním procent. Jak
se později ukázalo, učebnice, kterou obdrželi žáci, začíná také poměrně důkladným
opakováním učiva sedmého ročníku, konkrétně procent. Toto opakování zabralo
přibližně půl vyučovací hodiny. Druhou část hodiny jsem věnovala daňové soustavě ČR.
S žáky jsme diskutovali o tom, proč platíme daně, na co stát příjem z daní používá, jaké
druhy daní žáci znají. Jako příklad daní, se kterými jsme pak dále počítali, jsem uvedla
daň z příjmu, DPH, daň z úroku. Na tabuli jsem žákům předvedla jeden příklad na
počítání DPH, potom jsem jim na tabuli napsala další 4 úlohy. Pokud žáci úlohy
nespočítali v hodině, mohli si je dopočítat doma.
Další hodinu jsem k procvičení počítání s procenty využila slevy na zboží. Na
jednom příkladu15 jsem ukázala, jak vypočítat slevu. Tento příklad jsem nepřevzala
z žádné učebnice, vymyslela jsem ho sama. Pak žáci sami spočetli 3 podobné úlohy.
Zadání příkladu: Lyžařská bunda stála 2 500 Kč před slevou. Obchodník ji teď prodává se slevou 30 %.
Jaká je nová cena bundy?
15
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Potom jsem žákům dala reklamní letáky z Makra, aby ověřili, zda je na nich správně
uvedená cena s DPH a cena po slevě. Makro totiž v letácích uvádí cenu bez DPH i cenu
s DPH, a pokud je zboží ve slevové akci, je tam uvedena i cena před slevou a cena po
slevě. Některým žákům se povedlo najít chybu. V 9. A stihli žáci vypočítat 4 úlohy, v 9. B
6 úloh. Jako dobrovolný domácí úkol měli žáci doma najít další reklamní letáky a udělat
s nimi totéž, co jsme dělali v hodině. Vypracovaný úkol přineslo na další hodinu 15 žáků
9. A a 18 žáků 9. B.
Třetí hodinu jsem žákům rozdala dva pracovní listy v anglickém jazyce (viz
Příloha 2). Tyto pracovní listy jsem si nechala vygenerovat na stránkách
www.worksheetsworks.com.16 Na prvním pracovním listě měli žáci za úkol
u jednotlivých druhů zboží spočítat maloobchodní cenu po slevě. V 9. A žáci spočítali
3 úlohy a zbylé 3 dostali za domácí úkol. V 9. B žáci stihli vyřešit všech 6 úloh, za
dobrovolný domácí úkol měli vymyslet jednu úlohu na téma slevy a daně, nejlépe
v anglickém jazyce. Druhý pracovní list byl náročnější z hlediska anglického jazyka,
žákům jsem proto poskytla navíc slovníček slov, o kterých jsem si myslela, že nebudou
žáci znát. Úlohu v hodině vyřešila asi polovina žáků 9. A a tři čtvrtiny žáků 9. B. Jak jsem
psala v úvodu této kapitoly, z tohoto nápadu byly nadšené učitelka matematiky i učitelka
anglického jazyka v obou třídách (u obou učitelek to bylo první setkání s metodou CLIL),
žáci se zpočátku báli, že nebudou schopni pracovní listy řešit. Po vyučovací hodině žáci
uznali, že pracovní listy z hlediska anglického jazyka pro ně nebyly nijak obtížné,
a ocenili oživení v procvičování počítání s procenty.

6. 2 Jednoduché úročení
Výuku jednoduchého úrokování jsem zahájila definicí pojmů úrok, úročení,
úroková míra, dlužník, věřitel, úvěr. Poté jsme s žáky vyřešili příklad 1 ze str. 117

16

Pracovní list Calculating prices: http://www.worksheetworks.com/math/percents/discounts-andtaxes.html
Pracovní list Tractors, Discounts,
solving/tractors-discounts-taxes.html

and

Taxes:

http://www.worksheetworks.com/math/problem-
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(Šarounová, 2008)17. Na tomto příkladu jsem také žákům vysvětlila rozdíl mezi úrokovací
dobou a úrokovacím obdobím. Poté jsem zavedla značení stejné, jaké je uvedeno v obou
učebnicích (Šarounová, 2008; Odvárko, Kadleček, 2006).
Úrok … u
Vložená nebo půjčená částka … K
Roční úroková míra … i
Úroková doba … n
Částka vyplacená po n letech … Kn
Poté jsem nechala žáky, ať zkusí sami najít vzorec pro výpočet úroku a vzorec pro
výpočet konečné částky. V 9. A to žákům trvalo déle a ne všichni to zvládli sami, v tom
případě jsem poprosila, ať jim vzorec ukáží a vysvětlí úspěšnější kolegové. V 9. B žáci
zvládli vzorec najít rychleji a bylo zde méně žáků, kteří potřebovali pomoc.
V dalším příkladu18 jsem žákům přidala do výpočtu daň z úroku, připomněla jsem
jim, že o té jsme mluvili třetí společnou hodinu. Po vyřešení příkladu si žáci do sešitu
doplnili ještě vzorce s daní z úroku. To už v obou třídách zvládli žáci samostatně
v krátkém čase.
Druhou hodinu jsme věnovali procvičování úloh. V 9. A žáci zvládli 5 úloh, v 9. B
7 úloh. V úlohách jsme počítali nejen úrok a konečnou částku podle vzorců jednoduchého
úročení, ale také jsme ze vzorců vyjadřovali a počítali ostatní veličiny. Na konci této
hodiny jsem žákům zadala povinný domácí úkol, na což žáci reagovali negativně.
Fakultní učitelka jim tedy řekla, že úkol donesou podepsaný a bude na známky. Po hodině
jsme se pak spolu domluvily, že žáci nejsou na domácí úkoly zvyklí, ale že pokud já na
nich trvám, tak je psát budou muset. Usoudila jsem však, že nebudu měnit pravidla, která
platí celý školní rok, a budu úkoly nadále dávat jen dobrovolné.

17

Zadání příkladu: Vypočtěte výši úroku z vkladu 65 000 Kč uloženého v bance na dobu 3 měsíce při
úrokové sazbě 5,8 % p. a.
18
Zadání příkladu: Vypočtěte výši úroku z vkladu 25 000 Kč uloženého v bance na dobu 3 měsíce při
úrokové sazbě 6 % p. a. v případě, že daň z úroku je 15 %. (Tento příklad je mojí modifikací výše uvedeného
příkladu z učebnice.)

77

Třetí hodinu jsem žákům zadala skupinovou práci na téma cenné papíry.
S využitím učebnice a internetu (žáci měli k dispozici školní notebooky) si měla každá
skupina připravit krátký referát o jednom cenném papíru (směnka, dluhopis, depozitní
certifikát) a pak předvést referát ostatním skupinám, společně s jedním příkladem výpočtu
jednoduchého úrokování, který použijí u daného cenného papíru. Všechny tři skupiny
žáků uvedly správně příklad jednoduchého úročení.

6. 3 Složené úrokování
Další hodinu jsme se již věnovali složenému úročení. Nejprve jsem žákům
vysvětlila princip složeného úročení. Potom, podobně jako u jednoduchého úročení, jsem
žákům zadala příklad z učebnice (Šarounová, 2008)19 a nechala jim čas, aby si rozmysleli,
jak postupovat. Poté jsme příklad společně řešili na tabuli. Žáky jsem vedla k tomu, aby
si částku na konci t-tého roku značili jako Kt. Po dopočítání příkladu jsem je vybídla, ať
zkusí napsat vzorec pro K3 pouze s K, i a n (které v tomto příkladu bylo rovné 3). V 9. A
se žáci rovnou ozvali, že neví jak, poradila jsem jim, ať zkusí postupně odzadu dosazovat
za K2 a za K1. Toto však žákům nestačilo a musela jsem jim předvést na tabuli, jak to
myslím. Pak teprve zvládli vzorec odvodit. V 9. B žáci nejprve přemýšleli, a když jsem
viděla, že většina má v sešitě správný postup, nechala jsem jednu žákyni, aby předvedla
postupné dosazování na tabuli a vysvětlila jej i těm žákům, kteří s tím měli potíže. Potom
jsem v obou třídách nechala žáky, ať si sami napíší vzorec pro Kn, a to v případě bez daně
z úroku a potom i s daní. S tímto už neměli problém žáci ani jedné třídy.
Další hodinu jsme s žáky procvičovali úlohy na složené úročení. Ukázalo se, že
někteří žáci mají problém zadat na kalkulačce výpočet xy. Protože tato funkce nemá
jednotný vzor v různých kalkulačkách, dala jsem žákům za úkol najít si doma návod ke
své kalkulačce a zjistit v něm, jak zadat xy. Ukázala jsem jim, jak to zadat na mé
kalkulačce, a žáci, kteří řešili úlohu na tabuli, používali v této hodině moji kalkulačku.

Příklad 7, str. 124.
Zadání příkladu: Uložili jsme částku 50 000 Kč na 3 roky. Jaká bude výše vkladu po uplynutí této doby,
pokud po celou dobu zůstane úroková sazba 8 % p. a.?
19
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V 9. A žáci zvládli pouze 4 úlohy na procvičení, v 9. B zvládli žáci úloh šest. V obou
třídách jsem žákům nechala úlohy v jejich učebnici (Odvárko, Kadleček, 2006) na domácí
procvičování.

6. 4 Področní složené úrokování
Další hodinu jsem žákům zadala příklad 8 ze str. 127 v učebnici (Šarounová,
2008)20. Žáci 9. A měli s příkladem menší obtíže, pouze dva žáci se pokusili ve vzorci
pro složené úrokování upravit i úrokovou míru, ostatní žáci pouze upravili počet
úrokovacích období. V 9. B téměř všichni žáci vzorec upravili správně. V obou třídách
jsme poté vyřešili 2 další úlohy. V 9. B jsme stihli i diskuzi na téma, zda je častější úročení
při stejné roční úrokové míře výhodnější pro dlužníka nebo pro věřitele.
V plánu jsem měla s žáky probrat i pojem efektivní úrokové míry, ale z časových
důvodů mi fakultní učitelka doporučila toto neprobírat. Sama prý efektivní úrokovou míru
s žáky v devátých ročnících nikdy neprobírala, nechávala ji až na výuku finanční
matematiky na střední škole.

6.5. Umořování dluhu pomocí pravidelných splátek a spoření
pravidelnými vklady
V další hodině jsem s žáky probrala princip splácení dluhu pravidelnými
splátkami a princip spoření pravidelným ukládáním. Potom jsem je nechala vyřešit
jednodušší úlohu21, ve které měli za úkol doplnit tabulku umořovacího plánu.
Zadání příkladu: Částku 50 000 Kč jsme uložili na tři roky. Vypočtěte konečnou výši vkladu při úrokové
míře 8 %, jestliže úrokovací období je: a) pololetní, b) čtvrtletní. Předpokládejme, že je úrok zdaněn 15 %.
21
Zadání úlohy: Doplňte tabulku
Rok
Stav dluhu na Úroková
Splátka
Úrok za
začátku roku
sazba
uplynulý rok
2014
4 000 Kč
10 %
2 000 Kč
2015
10 %
2016
10 %
20
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V další hodině jsme s žáky zkusili modelovat umořovací plán v programu Excel.
Vzor umořovacího plánu si žáci měli vzít z úlohy, kterou jsme řešili v předchozí hodině.
Ačkoli žáci měli Excel mít zvládnutý na uživatelské úrovni (předmět informační
a komunikační technologie měli v sedmém ročníku), nebylo tomu tak. První část hodiny
jsme tedy museli opakovat nastavení formátu buněk a vkládání jednoduchých vzorců
(sečtení a násobení hodnot ve dvou buňkách). Zvládli jsme tedy udělat pouze umořovací
plán. Model stavebního spoření, který jsem měla připravený jako druhý úkol, jsme
nedělali ani v jedné třídě. Žákům jsem tedy doporučila, že si mohou tento úkol udělat
doma.
Tato hodina byla poslední hodinou, kdy jsem žáky učila já. Další hodinu
následoval závěrečný test (druhý test experimentu) a pak již s nimi fakultní učitelka začala
novou látku.

6. 6 Poznámky k průběhu výuky
Jako studentka na praxi jsem o průběhu výuky nemohla rozhodovat zcela
samostatně, v některých hodinách bych volila jiné postupy. Celkově bych asi potřebovala
na výuku finanční matematiky více hodin, ale podle tematického plánu fakultní učitelky
více hodin k dispozici nebylo. Také bych netrvala na tom, že výuka v obou třídách musí
postupovat stejným tempem a ve třídě 9. A bych ponechala více času na procvičování.
Pravděpodobně bych trvala na domácích úkolech, protože si myslím, že přispívají k tomu,
aby si žáci učivo lépe osvojili.
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Závěr
Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda a jak si vybraná skupina žáků poradí
s úlohami z finanční matematiky, a to ve dvou situacích: v situaci, kdy žáci ještě neměli
výuku finanční matematiky, a v situaci po výuce. Výsledky žáků a jejich stručnou
interpretaci popisuje pátá kapitola této práce.
Kromě popisu samotného experimentu jsem věnovala jednu kapitolu popisu
finanční matematiky a jejího vztahu k finanční gramotnosti. V další kapitole jsem pak
uvedla rešerši učebnic, které téma finanční matematiky obsahují.
Ve druhé části diplomové práce jsem se věnovala popisu experimentu, jehož
realizaci uvádím ve čtvrté kapitole, a výsledky žáků jsou popsány v kapitole páté. Zadání
a řešení testových úloh uvádím ve třetí kapitole. Zadání všech úloh jsem navrhla sama,
u některých úloh mi byly inspirací podobné úlohy z učebnic, u jiných životní situace,
které se finanční matematiky dotýkají. V poslední, šesté kapitole, popisuji svoji výuku
finanční matematiky během praxe na základní škole.
Tvorba této diplomové práce probíhala ve 3 fázích. V první fázi jsem vytvářela
vhodné úlohy a sestavovala celý test. K tomu jsme musela provést rešerši učebnic, abych
věděla, jaké typy úloh se v nich objevují. Výběr úloh jsem pak diskutovala s vedoucí
práce a s fakultní učitelkou na škole, kde experiment proběhl. V druhé fázi jsem test
zadala vybraným žákům a vedla výuku finanční matematiky. Tuto fázi popisují čtvrtá
a šestá kapitola. Poslední fáze, která byla vyhodnocením experimentu, je zachycena v páté
kapitole.
Výsledky experimentu jsou pro mne potvrzením, že je důležité žákům finanční
matematiku shrnout do jednoho celku, protože ačkoli matematický aparát potřebný
k řešení úloh teoreticky měli už před prvním testem, tak si v testu nevedli příliš dobře. Po
shrnutí finanční matematiky se jejich výsledky velmi zlepšili, i když si stále neporadili
úplně se všemi úlohami.
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Zajímavé by pro mne bylo také zjištění, zda a jak by si žáci se stejnými úlohami
poradili v případě, že od výuky finanční matematiky uplynula delší doba (např. měsíc,
rok, 4 roky). Protože žáci, kteří se účastnili tohoto experimentu, se po prázdninách rozešli
na různé střední školy a odborná učiliště, není v mých silách test s nimi potřetí zopakovat.
Výsledky testu zadaného jiné skupině žáků by nebyly porovnatelné s výsledky
uvedenými v této práci, ale i tak by mohly být vhodné k jinému šetření.
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Příloha 1 – Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací
doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce
2013/2014 22)
Seznam zachycuje stav ke dni 27.2.2014. Přehled učebnic, kterým byla udělena
schvalovací doložka po tomto datu, je průběžně zveřejňován ve Věstníku MŠMT.
O učebnicích jsou uvedeny tyto údaje:
autor: název učebnice; číslo vydání, kterému byla udělena schvalovací doložka
číslo jednací
datum vydání termín
orientační
číslo jednací
schvalovací
schvalovací
platnosti
cena v Kč
schvalovací doložky
doložky
doložky
schvalovací podle sdělení před prodloužením
doložky
nakladatelství platnosti **) (stav od
března 2010)

*) papír - P

materiál
nosiče
učebnice
*)

SUŘ

název nakladatelství

Informace, zda je učebnice součástí
ucelené řady učebnic (SUŘ)

**) učebnice s vytištěným původním číslem jednacím mohou školy pořizovat v souladu
s § 160 odst. 1 školského zákona pouze do vyprodání zásob.
Seznam je řazen podle vzdělávacích oborů Rámcového vzdě lávacího programu pro
základní vzdělávání.
Upozornění: V základních školách se vyučuje podle Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání. Specifikace předmětu a ročníku v názvu učebnice proto nemusí
přesně odpovídat názvům předmětů a rozložení učiva do předmětů a ročníků
v jednotlivých školních vzdělávacích programech. Výběru učebnic je proto třeba věnovat
náležitou pozornost. Cena učebnice uvedená v tomto seznamu je pouze orientační, na
aktuální ceny se informujte u Vašeho dodavatele. Český jaz yk a literatura (1. stupeň)

Matematika a její aplikace (2. stupeň)

22) § 27 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
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Cihlář,J.;Zelenka,M.: Matematika 6; vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
MSMT-28792/2012-22
2.10.2012
2.10.2018

cena (v Kč):

předchozí č.j.

nosič: SUŘ
P
Ano

AOS Publishing

Cihlář,J.;Zelenka,M.: Matematika 7; vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
MSMT-28792/2012-22
2.10.2012
2.10.2018

cena (v Kč):

předchozí č.j.

nosič: SUŘ
P
Ano

AOS Publishing

Cihlář,J.;Zelenka,M.: Matematika 8; vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
MSMT-28792/2012-22
2.10.2012
2.10.2018

cena (v Kč):

předchozí č.j.

nosič: SUŘ
P
Ano

AOS Publishing

Cihlář,J.;Zelenka,M.: Matematika 9; vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
MSMT-28792/2012-22
2.10.2012
2.10.2018

cena (v Kč):

předchozí č.j.

nosič: SUŘ
P
Ano

AOS Publishing

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 6. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
9114/2011-22
9.6.2011
9.6.2017
119
10145/2005-22

nosič: SUŘ
P
Ano

Fortuna

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 7. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
9114/2011-22
9.6.2011
9.6.2017
119
10145/2005-22

nosič: SUŘ
P
Ano

Fortuna

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 8. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
9114/2011-22
9.6.2011
9.6.2017
119
10145/2005-22

nosič: SUŘ
P
Ano

Fortuna

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 9. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
9114/2011-22
9.6.2011
9.6.2017
119
10145/2005-22

nosič: SUŘ
P
Ano

Fortuna

Binterová,H.;Fuchs,E.;Tlustý,P.: Matematika 6 - Aritmetika, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Fraus
U po 125 +
MSMT-13875/2013-210 12.6.2013
12.6.2019
9858/2007-22
P
Ano
PS po 79
Binterová,H.;Fuchs,E.;Tlustý,P.: Matematika 7 - Aritmetika, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ
U po 129 +
8836/2008-22
23.7.2008
23.7.2014
P
Ano
PS po 69

Fraus

Binterová,H.;Fuchs,E.;Tlustý,P.: Matematika 8 - Algebra, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ
U 139 + 99 +
7206/2009-22
16.6.2009
16.6.2015
P
Ano
PS po 69

Fraus

Binterová,H.;Fuchs,E.;Tlustý,P.: Matematika 9 - Algebra, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ
U po 119 +
9279/2010-22
11.6.2010
11.6.2016
P
Ano
PS po 75

Fraus

Rosecká,Z. a kol.: Algebra 8, Geometrie 8, pracovní sešity Počtářské chvilky 8, Rovnice, slovní úlohy I, Geometrie 8; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.
U po 54, PS
13966/2009-22
21.7.2009
21.7.2015
P
Ano
po 22
Rosecká,Z. a kol.: Algebra 9, Geometrie 9, pracovní sešity Rovnice, slovní úlohy II, Chvilky s algebrou 9, Geometrie 9; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.
U po 54, PS
13966/2009-22
21.7.2009
21.7.2015
P
Ano
po 22

87

Rosecká,Z. a kol.: Aritmetika 6, Geometrie 6, pracovní sešity - Počtářské chvilky 6; Desetinná čísla a dělitelnost, Geometrie 6);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.
U po 54, PS
13966/2009-22
21.7.2009
21.7.2015
P
Ano
po 22
Rosecká,Z. a kol.: Aritmetika 7, Geometrie 7, pracovní sešity - Počtářské chvilky 7, Aritmetika 7, Počítání s procenty, Geometrie 7 Čtyřúhelníky a hranoly; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.
U po 54, PS
13966/2009-22
21.7.2009
21.7.2015
P
Ano
po 22
Jedličková, M.;Krupka,P.;Nechvátalová,J.: Matematika pro 2. stupeň ZŠ – Dělitelnost (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.
MSMT-29523/2013
5.9.2013
5.9.2019
59 + 49
P
Ano
Jedličková, M.;Krupka,P.;Nechvátalová,J.: Matematika pro 2. stupeň ZŠ – Desetinná čísla (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.
MSMT-29088/2012-22
17.9.2012
17.9.2018
P
Ano
Jedličková, M.;Krupka,P.;Nechvátalová,J.: Matematika pro 2. stupeň ZŠ – Kladná a záporná čísla (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.
MSMT-23745/2013
1.7.2013
1.7.2019
59 + 49
P
Ano
Jedličková, M.;Krupka,P.;Nechvátalová,J.: Matematika pro 2. stupeň ZŠ – Základy geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.
MSMT-45120/2012-210 4.1.2013
4.1.2019
P
Ano
Hricz, M.: Matematické ... minutovky 6. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
9725/2009-22
15.6.2009
15.6.2015
po 30

předchozí č.j.

nosič: SUŘ
P
Ano

Prodos

Hricz, M.: Matematické ... minutovky 7. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
9725/2009-22
15.6.2009
15.6.2015
po 30

předchozí č.j.

nosič: SUŘ
P
Ano

Prodos

Hricz, M.: Matematické ... minutovky 8. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
MSMT-42779/2012-210 22.11.2012
22.11.2018
po 30

předchozí č.j.

nosič: SUŘ
P
Ano

Prodos

Hricz, M.: Matematické ... minutovky 9. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
MSMT-28614/2013
16.8.2013
16.8.2019
po 32

předchozí č.j.

nosič: SUŘ
P
Ano

Prodos

Molnár,J. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit 1, 2 - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prodos
98,70/133 +
8575/2010-22
28.4.2010
28.4.2016
P
Ano
po 47/63
Molnár,J. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit 1, 2 - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prodos
99/133 + po
3379/2011-22
24.3.2011
24.3.2017
17175/2005-22 P
Ano
45/63
Molnár,J. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit 1, 2 - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prodos
MSMT-24977/2012-22
20.7.2012
20.7.2018
105 + po 47
16966/2006-22 P
Ano
Molnár,J. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prodos
99/133 + po
MSMT-1205/2013-210
15.2.2013
15.2.2019
1785/2007-22
P
Ano
42/63
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Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Dělitelnost; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMT-7852/2012-22
16.4.2012
16.4.2018
87
5783/2006-22
P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Funkce; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMT-7852/2012-22
16.4.2012
16.4.2018
90
5783/2006-22
P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Geometrické konstrukce;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
2486/2010-22
20.4.2010
20.4.2016
78
16068/2004-22 P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Hranoly; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
29327/2007-22
22.2.2008
22.2.2014
87
P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Jehlany a kužely; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMT-56098/2013-211 16.4.2013
16.4.2019
90
1607/2007-22
P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Kladná a záporná čísla;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
2871/2009-22
12.3.2009
12.3.2015
58
P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Kruhy a válce; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
29327/2007-22
22.2.2008
22.2.2014
87
P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Osová a středová souměrnost;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMT-7852/2012-22
16.4.2012
16.4.2018
87
5783/2006-22
P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Podobnost a funkce úhlu;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMT-7852/2012-22
16.4.2012
16.4.2018
92
5783/2006-22
P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Racionální čísla. Procenta.;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMT-7852/2012-22
16.4.2012
16.4.2018
90
5783/2006-22
P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Rovnice a jejich soustavy;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
3372/2011-22
9.3.2011
9.3.2017
87
11939/2005-22 P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Rovnice a nerovnice; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
29327/2007-22
22.2.2008
22.2.2014
64
P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Trojúhelníky a čtyřúhelníky;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
29327/2007-22
22.2.2008
22.2.2014
81
P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úměrnosti; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
29327/2007-22
22.2.2008
22.2.2014
78
P
Ano

89

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úvodní opakování; vydání: 2.,
platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
2871/2009-22
12.3.2009
12.3.2015
96
P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Výrazy I; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
29327/2007-22
22.2.2008
22.2.2014
81
P
Ano
Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Výrazy II; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
2871/2009-22
12.3.2009
12.3.2015
78
P
Ano
Šarounová,A. a kol.: Matematika 6, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
29326/2007-22
12.3.2008
12.3.2014
po 88

nosič: SUŘ
P
Ano

Prometheus

Šarounová,A. a kol.: Matematika 7, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
2868/2009-22
12.3.2009
12.3.2015
72

nosič: SUŘ
P
Ano

Prometheus

Šarounová,A. a kol.: Matematika 8, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
2486/2010-22
20.4.2010
20.4.2016
88 + 88
16066/2004-22

nosič: SUŘ
P
Ano

Prometheus

Šarounová,A. a kol.: Matematika 9, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
3351/2011-22
4.4.2011
4.4.2017
72
11937/2005-22

nosič: SUŘ
P
Ano

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1. díl - Opakování z aritmetiky a geometrie; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
2870/2009-22
12.3.2009
12.3.2015
75
P
Ano
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 2. díl - Desetinná čísla, dělitelnost; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
2870/2009-22
12.3.2009
12.3.2015
75
P
Ano
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 3. díl - Úhel,trojúhelník,osová souměrnost,krychle a kvádr; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
2870/2009-22
12.3.2009
12.3.2015
75
P
Ano
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. díl - Zlomky, celá čísla, racionální čísla; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
2486/2010-22
20.4.2010
20.4.2016
75
12814/2004-22 P
Ano
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 2. díl - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
2486/2010-22
20.4.2010
20.4.2016
75
12814/2004-22 P
Ano
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 3. díl - Shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky, hranoly; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
2486/2010-22
20.4.2010
20.4.2016
75
12814/2004-22 P
Ano
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl - Mocniny a odmocniny, Pythagorova věta, Výrazy; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMT-27842/2012-22
20.8.2012
20.8.2018
98
3369/2011-22
P
Ano
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl - Linearní rovnice, Základy statistiky; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMT-27842/2012-22
20.8.2012
20.8.2018
98
3369/2011-22
P
Ano

90

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl - Kruh, kružnice, válec, Konstrukční úlohy; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMT-27842/2012-22
20.8.2012
20.8.2018
98
3369/2011-22
P
Ano
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 1. díl - Lomené výrazy, rovnice, soustavy rovnic; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMT-7852/2012-22
16.4.2012
16.4.2018
84
5782/2006-22
P
Ano
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 2. díl - Funkce, podobnost, goniometrické funkce; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMT-7852/2012-22
16.4.2012
16.4.2018
84
5782/2006-22
P
Ano
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 3. díl - Jehlany, kužely, koule, Finanční matematika; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMT-7852/2012-22
16.4.2012
16.4.2018
84
5782/2006-22
P
Ano
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 6. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
2486/2010-22
20.4.2010
20.4.2016
98
12814/2004-22 P
Ano
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 7. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
2486/2010-22
20.4.2010
20.4.2016
98
12814/2004-22 P
Ano
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 8. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMT-27842/2012-22
20.8.2012
20.8.2018
139
3369/2011-22
P
Ano
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 9. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ Prometheus
MSMTMSMT-37273/2013
9.10.2013
9.10.2019
143
P
Ano
7852/2012-22
Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ (učebnice 1., 2. a 3. díl, pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ
98 + 98 + 98
7830/2010-22
23.6.2010
23.6.2016
P
Ano
+ 139

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ (učebnice 1., 2. a 3. díl, pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ
98 + 98 + 98
16224/2011-22
11.7.2011
11.7.2017
P
Ano
+ 139

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ (učebnice 1., 2. a 3. díl, pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ
98 + 98 + 98
MSMT-27842/2012-22
20.8.2012
20.8.2018
P
Ano
+ 139

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ (učebnice 1., 2. a 3. díl); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
MSMT-27159/2013
24.7.2013
24.7.2019
98 + 98 + 98

Prometheus

nosič: SUŘ
P
Ano

Půlpán,Z. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ - Aritmetika (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ SPN, a.s.
MSMT-27675/2013
25.7.2013
25.7.2019
113 + 79
7796/2007-22
P
Ano
Půlpán,Z. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ - Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ SPN, a.s.
MSMT-27675/2013
25.7.2013
25.7.2019
86 + 65
7796/2007-22
P
Ano
Půlpán,Z. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ - Aritmetika (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ
3886/2008-22
22.5.2008
22.5.2014
87 + 65
P
Ano

SPN, a.s.

91

Půlpán,Z. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ - Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ
3886/2008-22
22.5.2008
22.5.2014
88 + 65
P
Ano

SPN, a.s.

Půlpán,Z. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ - Algebra (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ
2829/2009-22
10.4.2009
10.4.2015
97 + 69
P
Ano

SPN, a.s.

Půlpán,Z. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ - Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ
2829/2009-22
10.4.2009
10.4.2015
97 + 69
P
Ano

SPN, a.s.

Půlpán,Z. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ - Algebra (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ
398/2010-22
14.5.2010
14.5.2016
95 + 65
P
Ano

SPN, a.s.

Půlpán,Z. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ - Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
číslo jednací:
vydáno dne:
platnost do:
cena (v Kč):
předchozí č.j.
nosič: SUŘ
398/2010-22
14.5.2010
14.5.2016
95 + 65
P
Ano

SPN, a.s.
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Příloha 2 – Pracovní listy CLIL
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