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ABSTRAKT 

 

Cílem této diplomové práce je popsat úlohu pojetí výuky zejména v oblasti matematiky 

a porovnat řešitelské strategie matematických úloh žáků I. stupně ZŠ, jež jsou vedeni 

odlišnými přístupy. V teoretické části se zaměřuji na různé způsoby pojetí výuky a jejich 

charakteristiku, dále na faktory, jenž ovlivňují vyučovací proces a v neposlední řadě na slovní 

úlohy, jejichž způsoby řešení odráží mimo jiného matematickou schopnost žáka.  

Empirická část zkoumá vliv pojetí výuky na strategie řešení matematických úloh žáků 

3. ročníků ZŠ za použití metody experimentu, jehož součástí byl didaktický test a rozhovory 

s vybranými žáky. Výsledkem práce je přinesení důkazů o vlivu pojetí výuky na způsoby 

řešení matematických úloh žáky.   
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ABSTRACT 

 

The aim of this dissertation is to describe the role of educational strategy especially in 

field of the teaching of mathematics and to compare the mathematical problem solving 

strategies of primary school pupils which are taught by using different educational strategies. 

In the theoretical part, the main focus is on divergent educational strategies and their 

characteristics, next on factors affected teaching/learning process and finally on solving the 

problems.  

The empirical part of the dissertation explores the effect of educational strategy on 

problem solving strategies of third graders of primary school by using the method                 

of experiment that includes a didactic test and interviews with selected pupils. The result         

of the dissertation is providing the evidence of influence of educational strategy on 

mathematical problem solving strategies.  
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1 ÚVOD 

V prvním ročníku mého studia na vysoké škole jsem se poprvé seznámila s pro mě 

novým a netradičním přístupem k matematice. Nemohu o sobě tvrdit, že jsem na střední škole 

byla velkým fanouškem tohoto předmětu, ale nemohu ani říci, že by mne matematika 

vyloženě nebavila. Dovoluji si tvrdit, že menší obliba tohoto předmětu byla zapříčiněna 

způsobem, jakým nám byla látka představována, nikoli samotnou látkou. Stejný nebo 

podobný problém se objevuje již na prvním stupni ZŠ, a to nejen v matematice, ale i v jiných 

předmětech. Úvod do studia matematiky I, první univerzitní předmět z Katedry matematiky   

a didaktiky matematiky, odstartoval můj velký zájem o matematiku - především pak o to, jak 

ji efektivně učit a přitom neodradit zájem dětí o ni.  

To, co nám bylo předkládáno, matematika profesora Hejného, bylo nejen pro mne něco 

naprosto nového. A ačkoli jsem byla nadšená z tohoto přístupu k matematice, nedovedla jsem 

si představit, jak to může v realitě fungovat. Neustále jsem sama v sobě vedla boj, abych 

uvěřila, že je tento způsob matematického poznání možný a efektivní. K tomu, aby člověk 

něčemu uvěřil, to nejprve musí na vlastní oči vidět nebo, v lepším případě, zažít na vlastní 

kůži. Díky praxím jsem se o tom sama přesvědčila, i když v malém měřítku. I proto jsem 

nadále nebyla rozhodnuta, ke které metodě, „staré“ či „nové“, se přiklonit, jak matematiku 

učit. To mě vedlo k tomu vybrat si toto téma diplomové práce, neboť doufám, že mi pomůže 

ukázat směr, kterým se dát v mém budoucím profesním životě. 

Náplní první, teoretické části je především ujasnit si postavení matematiky ve 

vyučovacím procesu na 1. stupni ZŠ a její cíle, dále porovnat přístupy ve vyučování 

matematiky, objasnit faktory ovlivňující vyučovací proces a v neposlední řadě představit 

způsoby řešení matematických úloh, neboť právě slovní úlohy hrajou hlavní roli ve výzkumu. 

Cílem druhé, praktické části je na daném vzorku porovnat efektivnost a především 

způsoby řešení matematických úloh jako produktu působení dvou odlišných přístupů ve 

vyučování matematiky.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

Vyučování nejen matematice prochází v současné době změnami týkající se jak obsahu 

(co učit), tak zejména způsobu (jak to učit). Současně i míra důležitosti matematiky se 

vyvíjela v průběhu několika staletí. Např. v polovině 18. století se matematice na školách 

věnovalo jen minimum času, za výuku počtů dokonce dostávali učitelé příplatky. Kromě toho 

učení matematice probíhalo ve většině případech až do minulého století formou memorování. 

(Pažourková, 2007) Za velký zlom, který se do jisté míry promítá do současnosti, považuji 

schválení učebních osnov v r. 1982. Právě v těchto osnovách se odráží tendence ustupovat od 

„povrchního mechanického osvojování poznatků bez potřeby hlubšího porozumění“ (Divíšek, 

Buřil, 1989, s. 16) k takovému pojetí, ve kterém jde na prvním místě právě o porozumění        

a teprve potom o pamětné osvojení nových poznatků. (Malinová, 1983)  Podíváme li se do 

aktuálního kurikulárního dokumentu, do Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (dále jen RVP ZV), vidíme, že důraz vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 

je kladen na „důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky 

a jejich vzájemným vztahům.“ (kol. autorů, 2005, s. 29) Jinými slovy, nestačí umět něco 

vypočítat, ale být schopný své kroky vysvětlit, prokázat, že mám do situace vhled, že jen 

nekopíruji vzorové řešení. Ačkoli by tomu tak mělo být, z vlastní zkušenosti víme, že tomu 

tak vždy není. Záleží totiž na způsobu vyučování.  

Následující kapitolou představím různé způsoby vyučování, resp. přístupy ve výuce, 

neboť zejména ty ovlivňují efektivitu vyučování matematice a jejich představení je nezbytné 

pro empirickou část této diplomové práce.   
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2 PŘÍSTUPY VE VÝUCE 

Výuku, jakožto institucionalizovanou formu výchovy odehrávající se ve škole, můžeme 

definovat jako systematické, cílevědomé vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, jež zahrnuje 

činnosti žáka, činnosti učitele a učivo. To, jakým způsobem učitel žákům předá obsah 

vzdělávání neboli učivo, určuje pojetí výuky, jež může být buď transmisivní, nebo 

konstruktivistické. (Zormanová, 2014) Někteří autoři, např. Hejný (2014), ještě hovoří           

o přístupu instruktivním. Vzhledem k empirické části se však tomutu přístupu více věnovat 

nebudu, neboť ve ttřídách, jež byly vybrány do výzkumného vzorku, probíhá výuka buď 

konstruktivisticky, nebo transmisivně. Proto svou pozornost zaměřím pouze na první dva 

přístupy. Otázkou, jaký přístup je efektivnější, se zabýval i Rendl a Štech (2012). 

Jednoznačnou odpověď však na tuto otázku nenašli, neboť faktorů, jenž ovlivňují výuku a její 

výsledky, je víc než jen to, jaký přístup učitel zvolí.  

2.1 Transmisivní pojetí výuky 

Transmisivní pojetí výuky bylo, jak uvádí Zormanová (2014), jediným pojetím výuky 

až do přelomu 19. a 20. století, kdy došlo díky reformní pedagogice k převratu v činnostech 

žáka a učitele ve výuce. Ze samotného názvu vyplývá, v čem spočívá toto pojetí výuky, které 

můžeme považovat za tradiční vyučování soustředěné na učební osnovy a obsah vyučování. 

Transmisivní neboli předávající vyučování zprostředkovává žákům poznání jako předávání 

informací. „Vychází z předpokladu, že žák neví, zatímco učitel jakožto garant pravdy ano.“ 

(Vališová, Kasíková, 2007, s. 122) Prostor, jaký je žákovi v transmisivně pojaté výuce 

ponechán, záleží na koncepci výuky. Jsou celkem tři. V následující kapitole je představím  

blíže.  

2.1.1 Koncepce transmisivně pojaté výuky 

První koncepci, v níž je učitel nositelem pravdy a o žákovi se předpokládá, že nic neví, 

nazývá Zormanová (2014) jako dogmatickou. Učitel pouze předává žákům informaci              

a nezajímá se, zda jí rozumějí. Žák je tak v roli pasivního příjemce, který má za úkol osvojit si 

hotové poznatky přednesené učitelem, často i bez žádného pochopení významu.  

Vedle výše uvedené koncepce, jež je zahrnuta v transmisivním pojetí výuky, stojí 

výuková koncepce slovně-názorná, jejímž nejznámějším představitelem byl Jan Amos 

Komenský. Rozdíl oproti první koncepci je takový, že učitel nejen představí žákům danou 

věc/informaci verbálně, ale snaží se, aby žáci poznávali co nejvíce smysly. 
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Poslední výukovou koncepcí v transmisivním pojetí výuky je koncepce verbálně-

reprodukční. Je založená na pamětním osvojování a memorování, čímž se podobá dogmatické 

koncepci, avšak hlavní zastánce této koncepce, Johann Friedrich Herbart, zdůrazňuje 

zkušenost a názor žáka jako pramen poznání, čímž se od první koncepce liší, neboť v té hraje 

žák pouze roli pasivního příjemce.    

Obecně však můžeme říci, že transmisivní pojetí výuky neposkytuje žákovi téměř žádný 

prostor pro vlastní experimentování či hledání. Očekává se od něj to, že přijme předkládaná 

fakta bez pochybností, naučí se a bude je používat, jak uvádí Hejný a Stehlíková (1999). Je 

zřejmé, že takové poznání „neposkytuje žákovi hlubší porozumění, jde jen o to naučit se něco 

zpaměti.“ (Hejný, Kuřina, 2009, s. 119) 

V matematice se tento typ vyučování projevuje následovně: učitel zastávající roli 

trenéra nejprve prozradí žákům, jak to je, a následovně představí návod, jak se to řeší, 

popřípadě co může řešení zlehčit nebo urychlit. (Hejný, Kuřina, 2009) Žákova iniciativa je 

chápána jako nežádoucí jev, neboť mimo jiné zpomaluje tempo výuky, což by mohlo vést ke 

ztrátě času potřebného pro splnění učebních osnov. 

2.1.2 Kritika 

Hejný a Stehlíková (1999) objasňují důležitost žákova intelektuálního úsilí při hledání 

pravdy. Tvrdí, že schopnost získávat poznatek je důležitější než poznatek samotný, neboť 

v tomto procesu se žáci učí analyzovat, hodnotit a odhalovat příčiny, čehož mohou využít 

v dalších řešení životních problémů.  

Přestože je zřejmé, že toto pojetí výuky nemůže naplnit cíle výuky matematice podle  

RVP ZV, neboť žákům neposkytuje důkladné porozumění dané látce, transmisivní výuka má  

i v dnešní škole svůj význam, neboť poskytuje žákům systematicky utříděnou látku. To se 

domnívá mnoho učitelů, jež argumentují tím, že „to, co žáci objeví, je většinou nepřesné        

a neúplné a zmatečně formulované.“ (Hejný, 2014, s. 115) Domnívám se, že takto ale vidí 

situaci pouze učitel, který je např. z vlastních zkušeností zvyklý dostávat předkládané věci 

jasně a utříděně.  

Následující kapitolou představím druhý způsob, jakým může být výuka pojmuta.  

2.2 Konstruktivistické pojetí výuky 

V protikladu k transmisivnímu pojetí výuky stojí konstruktivistické, které na rozdíl od 

předchozího „vidí poznávání nikoli jako předávání informací, nýbrž jako konstrukci neboli 

výstavbu vlastního poznání.“ (Vališová, Kasíková, 2007, s. 122) 
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V takovémto pojetí výuky se předpokládá, že žák ví. Učitelovou funkcí tak není předat 

informace, ale vytvořit vhodné podmínky, aby žák mohl dosáhnout co nejvyššího rozvoje. 

Pokud má žák při řešení problémů potíže, které se mu opakovaně nedaří překonat, měl by 

učitel umět poskytnout žákovi adekvátní pomoc, která však nespočívá v prozrazení řešení, 

nýbrž v nasměrování žáka správným směrem pomocí doplňujících otázek či rad a ve zvýšení 

žákova sebevědomí. (Hejný, Stehlíková, 1999) „Konstruktivistické pojetí výuky předpokládá 

nasazení takových výukových strategií, které aktivizují žákovy poznávací procesy a vedou 

k rozvoji samostatnosti, představivosti, fantazie, logického myšlení i tvůrčích schopností 

osobnosti.“ (Zormanová, 2014, s. 12) To znamená, že rozvíjí žáka všestranně a připravuje ho 

na řešení budoucích životních problémů. Jinými slovy, dochází tak k rozvoji klíčových 

kompetencí, jedním z hlavních cílů RVP ZV.  

Podobně jako předchozí pojetí výuky i toto zahrnuje několik koncepcí výuky – 

problémovou a rozvíjejícího učení. První z nich „chápe vzdělávání jako nástroj řešení 

problémů, se kterými se člověk setkává v praktickém životě.“ (Zormanová, 2014, s. 27) 

Zkušenosti získává žák svou vlastní praxí.  

Princip koncepce výuky rozvíjejícího učení spočívá podle Zormanové (2014) v tom, že 

učitel předkládá žákům vhodné úkoly. Vhodnými úkoly se rozumí takové, které jsou o něco 

náročnější než ty, které již žáci zvládnou sami řešit. S takovými úkoly pak žáci potřebují 

pomoci. Tato pomoc však nespočívá v prozrazení, jak úkol vyřešit, nýbrž pouze v radě či 

návodu.  

Jak je vidět, obě koncepce zachovávají princip konstruktivistického pojetí výuky, kdy 

nositelem aktivity je nikoli učitel, ale samotný žák. „Pro konstruktivistické přístupy 

k vyučování matematice je příznačné aktivní vytváření části matematiky v mysli žáka.“ 

(Hejný, Kuřina, 2009, s. 193) To vede, na rozdíl od transmisivního vyučování, k porozumění 

učiva, nejen k uložení holých faktů do paměti žáka. 

2.2.1 Kritika a srovnání přístupů 

I přes svou popularitu má konstruktivistické pojetí výuky své nedostatky, jak uvádí 

Zormanová (2014). Jedním z nich je nemožnost získávání komplexního systému vědomostí. 

(Zormanová, 2014). Tato komplexnost však spíše než žákům chybí učiteli, resp. učitel 

spatřuje ucelenost v jiném světle než žáci.  

Ačkoli v tomto pojetí výuky nemá učitel předávat žákům informace, některé věci jsou 

věcí konvence a žákům musí být sděleny, ani by nemohly být vyvozeny. Hejný a Stehlíková 

(1999) uvádí tento příklad: informaci, že procento označujeme %, potřebují žáci vědět, neboť 
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sami by to ani nevymysleli. Naopak na otázku „Co je to procento?“ nebo „K čemu je 

užitečné?“ by měli žáci odpověď najít sami hlubším poznáním, vlastní konstrukcí. Předání 

informace, jakým symbolem se značí procento, však neporušuje zásady konstruktivisticky 

pojaté výuky. 

Jedna z věcí, která je v konstruktivisticky pojaté výuce zásadní, je ta, že žák byl měl být 

sám od sebe aktivní a dychtivý po poznání. Co když ale žákovi tato dychtivost po poznání 

chybí? V takovémto případě, jak uvádí mnoho autorů, např. Stehlíková (2004), Hejný             

a Kuřina (2009) či Hejný (2014), hraje zásadní roli pro aktivitu žáka motivace, jeden z faktorů 

ovlivňující vyučovací proces. Nejen motivaci se budeme podrobněji věnovat v následující 

kapitole, jež nám objasní vybrané faktory ovlivňující vyučovací proces. 
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3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VYUČOVACÍ PROCES 

V předchozí kapitole jsem zmínila tři prvky působící ve výuce. Byli to žáci, učitel         

a obsah vzdělávání neboli učivo. Tyto tři subjekty vstupují ve vyučovacím procesu do 

vzájemných vztahů. Je na učiteli, jak dané učivo žákům zpracuje, na žácích zase záleží, jak 

toto učivo přijmou a zpracují. (Zormanová, 2014) Vidíme tedy, že osobnost učitele stejně tak 

jako osobnost žáka bude ovlivňovat to, zda bude vyučovací proces úspěšný či nikoli. Učitel 

může zpracovat obsah vzdělávání bravurně, pokud však žák neprojeví o učivo zájem, bude 

tato snaha zbytečná. Proto jako jeden z nejdůležitějších faktorů, jež ovlivňuje úspěšnost 

vyučovacího procesu, považuji motivaci, stejně tak jako Lokšová a Lokša (1999, s. 9), kteří 

tvrdí: „…motivace učební činnosti žáka je důležitou, pokud ne přímo zásadní podmínkou jeho 

školní úspěšnosti.“ 

3.1 Motivace 

„Motivace je v psychologii nejčastěji vymezována jako psychický proces zvýšení nebo 

poklesu aktivity, který se projevuje napětím, neklidem, činností, zaměřeností osobnosti na 

dosažení cílů.“ (Vacínová a kol., 2007, s. 57) Základní jednotku motivace tvoří motiv, čímž 

se rozumí pohnutka neboli příčina pro jedincovo chování. Tato příčina může pocházet            

z vnějšku nebo, v ideálním případě, z vnitřku jedince. Na základě toho tak můžeme dělit 

motivaci na vnější a vnitřní.  

Z vniřní motivace děláme věci, které chceme dělat, baví nás nebo nás bavit nemusí, ale 

dávají nám smysl. Z vnější motivace naopak děláme věci, které nás nebaví a smysl v nich 

nevidíme nebo věci, které když uděláme, získáme odměnu nebo se vyhneme trestu. 

Nováčková (2011) tvrdí, že od přírody je každý jedinec vnitřně motivován učit se. Vnitřní 

motivace však může být vytěsněna silným působením motivace vnější. Tato vnější motivace 

má ve školním prostředí nejčastěji podobu známek, popř. razítek.  

Hejný (2014) k tomu dodává, že žákovo poznání je intenzivnější, hlubší a komplexnější, 

pokud vychází z vnitřních potřeb jedince. Tato potřeba je dítěti vrozena a ve školním 

poznávání pramení především z toho, že dítě něco neví a potřebuje to vědět. Navzdory 

tvrzení, že vnitřní motivace je dítěti vrozena (Kyriacou, 2008), někdy potřebuje dostat žák 

vnější podnět k poznávání. „Žáci motivovaní potřebou objevovat matematiku jsou spíše 

výjimkou než pravidlem.“ (Hejný, 2014, s. 44) Z toho plyne, že nutnost stimulovat žáky         

a probouzet v nich potřebu po poznání je nezbytnou součástí učitelovy práce. Vhodně 



 

15 
 

zvoleným způsobem však můžeme v dítěti vyvolat potřebu něco znát, a jak bylo řečeno,  

chce-li se žák něco dozvědět, pramení to z jeho vnitřní motivace. Podívejme se nyní na možné 

způsoby, jak může být žák pomocí učitelovy snahy motivován.  

3.1.1 Nástroje motivace 

Kyriacou (2008) nabízí tyto možnosti:  1. odměna či zvýhodnění, 

       2. uznání za úsilí nebo úspěch, 

       3. vysvětlení důležitosti probírané látky.  

První dvě z výše zmiňovaných nemusí být atraktivní pro všechny žáky, konkrétně pak pro ty 

méně úspěšné nebo pomalejší, a můžou mít na tyto žáky dokonce demotivující vliv. Třetí 

z nich nestaví do nevýhody nikoho, záleží však na uvědomělosti konkrétního jedince, což 

znamená, že explicitně nemusí mít úspěch u každého žáka.  

Jiné nástroje školní motivace - soutěže, atraktivní kontext a pocit úspěchu zmiňuje 

Hejný (2014). U soutěží může nastat podobný problém, demotivace žáka, jako u prvních dvou 

možností nabízených Kyriacouem, neboť časový limit diskvalifikuje pomalejší žáky. Stejně 

tak se nabízí otázka, zda daný kontext, do kterého vložíme matematickou úlohu, bude 

atraktivní pro všechny žáky, neboť zájmy jedinců jsou odlišné. Poslední nástroj motivace, 

pocit úspěchu, se ukazuje podle Hejného jako nejúčinnější motivace. Aby žáci úspěchu 

dosáhli a byli tak motivováni, je nutné předkládat jim adekvátní úlohy. Podobně jako             

u atraktivity úloh, to co se jednomu žákovi jeví jako snadná úloha, může druhému činit potíže. 

Je tak opět na učitelovi odhadnout schopnosti jedinců a nabídnout každému úlohu přiměřenou 

právě jemu. Jinými slovy, individualizovat výuku.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že učitel je klíčovým faktorem ovlivňující vyučovací 

proces, proto se nyní podívejme na osobnost učitele podrobněji.  

3.2 Role učitele 

Osobnost učitele může vyučovací proces zefektivnit, jak bylo zmíněno výše, stejně tak 

však může mít na učení vliv negativní. Lokšová s Lokšou (1999) uvádí celkem                       

7 demotivujících činitelů učení, jež má v rukou právě učitel. Jedním z těchto činitelů je i styl 

vyučování. Např. autokratický styl, v němž „učitel nařizuje, rozhoduje, kontroluje, trestá       

a žáci pasivně čekají na program od učitele, více poslouchají než produkují a memorování je 

častější než rozmýšlení,“ (Lokša, Lokšová, 1999, s. 35) má samozřejmě demotivující efekt na 

učení. Vhodně zvolený vyučovací styl je proto zásadní pro úspěšnost žákova učení. 
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3.2.1 Vyučovací styl 

„Základním předpokladem účinnosti práce učitele je vědět, co jeho žákům v učení 

pomáhá.“ (Kyriacou, 2008, s. 15) Je zřejmé, že stejně tak jako každý žák má odlišný styl 

učení, i každý učitel má jiný vyučovací styl. Učitel však musí umět přizpůsobit svůj styl tak, 

aby uspokojil potřeby všech svých žáků.  

Fenstermacher a Soltis (2008) uvádí následující vyučovací styly učitelů: 

1. exekutivní, 

     2. facilitační, 

     3. liberální. 

Exekutivní neboli manažerský styl klade největší důraz na učivo, potřebám žáků se 

nevěnuje. Dosavadní zkušenosti či znalosti žáka učitel s tímto vyučovacím stylem zpravidla 

ignoruje, jsou mu spíše překážkou. Jeho hlavní úlohou je předat informace žákům.  

Naopak učitelé s facilitačním vyučujícím stylem se zaměřují hlavně na osobnost žáka, 

respektují jeho dosavadní zkušenosti. Zvládnutí učiva je vnímáno jako prostředek k dosažení 

rozvoje osobnosti žáka.  

Pro poslední styl, liberální, jsou dominantní jak vzdělávací cíle, tak znalost učiva ve 

spojitosti s jejich využitím v praktickém životě. Menší pozornost je věnována potřebám 

žákům.  

 Další klasifikaci nabízí Witkin (in Škoda, Doulík, 2011, s. 69), jež rozlišuje mezi 

globálním a analytickým vyučovacím stylem. Učitel vyučující globálním stylem se zaměřuje 

„na komplexní vnímání určité situace a přizpůsobuje se potřebám a přáním žáků.“ Naopak 

analytický vyučovací styl, jak z názvu vyplývá, „vnímá jednotlivé prvky zřetelně odlišené od 

kontextu situace,“ a spíše než na žáky se orientuje na výkon. Snaha žáka většinou není 

oceňována.  

Dělení vyučovacích stylů je mnoho a každý styl má své pro a proti. Přestože vyučovací 

styl vyplývá, stejně tak jako styl učení žáka, z vnitřních dispozic či přirozené povahy jedince, 

jak uvádí Maňák, Janík a Švec (2008), učitel by měl umět přizpůsobit jeho styl nejen 

potřebám žáků, ale především zachovat ducha, ve kterém se vyučování nese. Jinými slovy, 

pokud mám vyučovat konstruktivisticky, nemohu vyučovat např. v exekutivním stylu, ačkoli 

je mi tento styl nejpřirozenější. Podívejme se nyní podrobněji na pozici učitele                        

v konstruktivistickém pojetí výuky. 
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3.2.2 Učitel v konstruktivistickém pojetí výuky 

Jak jsem uvedla výše, v konstruktivistickém pojetí výuky zaujímá učitel postavení 

rádce, který ukazuje žákům cesty, pomocí nichž se sám dopracuje k poznání. Dále „vede se 

žáky diskusi o předložených problémech a jejich řešení, monitoruje tuto diskusi a umožňuje 

třídě i jednotlivému žákovi ve třídě kognitivní rozvoj.“ (Stehlíková, 2004, s. 16) Přestože je 

nositelem aktivity ve výuce žák, klíčová role bývá přisuzována učiteli. Proto je pro učitele 

důležité vyvarovat se chyb, a tím zachovat konstruktivistické pojetí výuky.  

Jak tvrdí Maňák, Janík a Švec (2008), úloha učitele v současné škole není lehká 

vzhledem k rychle měnícím se faktorům ovlivňující edukační činnost. Obzvlášť těžké to může 

být především pro starší generaci, neboť výbava získaná při přípravě na tuto profesi 

nevystačuje rostoucím nárokům a celkovým změnám v pojetí vyučování. Vztáhneme li toto 

konkrétně na výuku matematiky, učitel, který byl zvyklý desítky let učit tradičním způsobem, 

může mít problémy přizpůsobit se novým trendům, oprostit se od tendence prozrazovat 

žákům veškeré informace, přenechat většinu aktivity na samotných žácích a vžít se do role 

rádce, a tím žákům zajistit kvalitnější poznání, kterého nelze dosáhnout pouhým přenosem 

znalostí z učitelovy hlavy do hlav žáků, jak tomu je, pokud učitel přistupuje k výuce 

transmisivně, ale zkonstruováním poznání samotným žákem. „Úloha učitele spočívá tedy 

především v podněcování odpovídající učební aktivity žáků.“ (Janík, Maňák, Švec, 2008,       

s. 15) Podívejme se tudíž nyní na to, jakou roli zaujímá ve vyučovacím procesu žák.  

3.3 Role žáka 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, role žáka se liší, stejně tak jako role učitele, 

v závislosti na pojetí výuky. V transmisivně pojaté výuce se od žáka očekává, že bude pasivně 

přijímat hotové poznatky a imitovat učitelův postup. Jeho úkolem není řešit mnoho úloh pro 

pochopení poznatku, ale zapamatovat si novou informaci. To vede ke krátkodobé trvanlivosti 

poznání, které je navíc pouze povrchní. Naopak žák v konstruktivistickém vyučování je 

aktivní tvůrce vlastních poznatků, sám se snaží o pochopení dané problematiky, úlohy řeší 

promýšlením a tím, že si na něco přijde sám, se poznání stává dlouhodobějším a současně 

hlubším.  

Vžijeme-li se do role žáka v prvním pojetí vyučování, nemůžeme se udivovat nad 

faktem „špatného vztahu žáků k matematice a nízkému porozumění žáků matematickým 

pojmům, procesům a situacím.“ (Hejný, 2014, s. 31) Vždyť jen napodobuje něco, co mu bylo 

předloženo, často bez absolutního pochopení. Tím je tento žák ochuzen o možnost vlastního 
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poznávání a především pak o radostný AHA-okamžik, který zažívají žáci vedeni v 

konstruktivistickém duchu pokaždé, kdy něco vlastním úsilím objeví, na něco přijdou. Touha 

po poznání totiž pramení u těchto žáků z vnitřní potřeby jedinců. (Hejný, 2014) 

Poznávací proces, během něhož přijdou na něco žáci sami, je sice časově náročnější, 

poskytuje však skutečné porozumění dané problematiky. Podívejme se nyní ve stručnosti na 

jednotlivé etapy, kterými žáci prochází, než dojdou k matematickému poznání vlastní cestou. 

3.3.1 Žákova cesta za matematickým poznáním 

Hejný (2014) uvádí pět etap poznávacího procesu, kterými žák postupně projde na své 

cestě za poznáním. Tyto etapy jsou následující: 1. motivace, 

       2. izolované modely, 

       3. generický model, 

       4. abstraktní poznatek, 

       5. krystalizace.  

Jak je uvedeno výše, klíčovou úlohu pro samotný začátek jakékoli činnosti včetně 

matematického poznávání sehrává motivace, vůbec první krok poznávacího procesu. Právě 

motivace byla uvedena jako jedna z klíčových faktorů ovlivňujících vyučovací proces, což se 

zde opět potvrzuje.  

Druhým krokem žák „postupně nabývá zkušenosti s konkrétními případy budoucího 

poznání,“ (Hejný, Stehlíková, 1999, s. 27) ale prozatím mezi jednotlivými modely nevidí 

vzájemné souvislosti. Tato etapa je důležitá, neboť znalost, jenž se neopírá o žádnou 

konkrétní představu, je většinou silně formální a neumožňuje hloubkový vhled do 

matematiky. 

Mezi touto a další etapou, generickým modelem, ve které již žák vidí, jak spolu 

jednotlivé izolované modely souvisejí, dochází k zobecnění. To znamená, že dítě například 

vidí spojitost mezi izolovanými modely budoucího poznatku 3+1=4, přičemž první izolovaný 

model počítá s jablky (tři jablka a jedno jablko jsou 4 jablka), druhý s  lentilkami. Žák, který 

došel do etapy generického modelu, ví, že je jedno, jestli sčítá jablka, lentilky, autíčka nebo 

panenky, neboť 3 a 1 dají dohromady 4. „Generický model popisuje jistý poznatek pomocí 

konkrétních čísel nebo tvarů, na které nahlížíme jako na obecná čísla nebo tvary.“ (Hejný, 

2014, s. 58) Nejčastější generický model pro počítání předmětů jsou prsty. 

Čtvrtou etapu předchází abstraktní zdvih a znamená to, že zavedeme písmeno jako 

obecné číslo. Pokud se abstraktní poznatek dostane do naší paměti jako informace, nelze 

hovořit o abstraktní znalosti, ale pouze o formálním poznatku. Jinými slovy, pokud nám učitel 
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nebo někdo jiný prozradí, že pro výpočet obsahu čtverce používáme vzoreček S = a.a a my se 

tento vzoreček naučíme, neznamená to, že jsme došli až do etapy abstraktního poznatku.       

U formálních poznatků často končí žáci v transmisivně pojaté výuce, neboť jim není dopřán 

prostor pro vlastní objevování, informace jim učitel, nositel poznatků, pouze předá.  

Krystalizace neboli domestikace tvoří poslední etapu poznávacího procesu, respektive 

objevuje se již u izolovaných modelů, probíhá po celou dobu dalších etap a prolíná se             

s procesem objevování. (Hejný, 2014) Během ní dochází k přijmutí nového poznání do již 

existující struktury znalostí a propojení s předchozími vědomostmi.  

Chceme-li se vyhnout formálnímu poznání, které, jak jsem uvedla výše, není hluboké    

a neumožňuje tak žákovi skutečný vhled do světa matematiky, musíme žákovi umožnit projít 

všemi těmito etapami. Jinými slovy, učitel se musí vyvarovat přenášení poznatků z jeho hlavy 

do hlav žáků, ale dopřát jim dostatek času na zkonstruování vlastních poznatků, na získání 

zkušeností, které jsou pro skutečné poznání nezbytné. „Netrpělivost dospělého, který se snaží 

dovést dítě k objevu co nejkratší cestou, je kontraproduktivní.“ (Hejný, Kuřina, 2009, s. 140) 

Proto důležitá vlastnost učitele, která umožní žákovi skutečný poznatek, je trpělivost.  

Tím se dostávám k dalšímu faktoru ovlivňující vyučovací proces, na kterým se podílí 

jak žák, tak učitel. Cítí li se žák pod tlakem např. z učitelovy netrpělivosti, že žákovi trvá 

dlouho, než něco objeví či na něco přijde, bude jeho výkon pravděpodobně horší. Vytvoření 

pozitivního klimatu třídy „může mít zásadní vliv na motivaci žáků a jejich postoj k učení.“ 

(Kyriacou, 2008, s. 79) 

3.4 Klima třídy 

Klima třídy je v Pedagogickém slovníku definováno jako „sociálněpatologická 

proměnná, kterou tvoří ustálené postupy vnímání, prožívání, hodnocení a reagování všech 

aktérů na to, co se ve třídě odehrálo, právě odehrává nebo má v budoucnu odehrát.“  

(Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 125) Mezi aktéry patří mimo jiné právě výše zmiňovaný 

učitel a žáci. Jak uvádí Kyriacou (2008), klima třídy, jež podporuje proces učení žáků, by 

mělo být především uvolněné, vřelé a podporující. Žáci by měli cítit z učitele jeho zájem o ně, 

měli by mít v učiteli oporu, s čímž souvisí učitelova ochota žákům pomáhat a povzbuzovat je.  

K vytvoření pozitivního třídního klimatu je důležitý vztah, jenž učitel s žáky naváže. 

Vzájemná úcta, dobrý kontakt a přiměřené množství humoru povede k prostředí, ve kterém se 

žáci budou učit nejefektivněji. Za nejdůležitější prvek přispívající ke zlepšení kvality 

vzdělávání považuje Kyriacou (2008) zvyšování sebeúcty a sebedůvěry žáků, s čímž souvisí 
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mimo jiné to, jak se učitel staví k žákovým neúspěchům či jeho příspěvkům. Kladné, 

povzbuzující či oceňující komentáře narozdíl od káravých, negativních a tvrdých poznámek 

napomáhají budovat žákovu sebeúctu. Nebude li mít žák obavu z učitelovy reakce na to, co 

žák řekne či udělá, nebude se zdráhat požádat učitele o pomoc či radu. Poskytování pozitivní 

pomoci také přispívá ke kladnému třídnímu klimatu. A právě třídní klima hrálo významnou 

roli při výběru výzkumného vzorku, neboť to, jak se žák ve třídě cítí, ovlivňuje jeho proces 

učení a odráží se v jeho studijních výsledcích, což potvrzuje následující výrok: „Klima třídy 

ovlivňuje klima výuky a naopak.“ (Čapek, 2010, s. 16)  

Poslední věcí, jež plní ve vzdělávacím procesu podstatnou funkci a do značné míry 

může ovlivňovat to, v jakém pojetí se výuka ponese, jsou didaktické prostředky, především 

pak učebnice, podle kterých jsou žáci vzděláváni.  

3.5 Školní učebnice 

Učebnice je definována Průchou, Walterovou a Marešem (2009) jako druh knižní 

publikace, jež je uzpůsobena k didaktické komunikaci svým obsahem a strukturou. Mezi 

nejrozšířenější typ patří školní učebnice, která funguje jako prvek kurikula a didaktický 

prostředek. První funkcí se rozumí, že odráží obsah vzdělávání (to, co se mají žáci naučit). 

Současně slouží nejen učitelům, ale především žákům jako zdroj informací, řídí a stimuluje 

jejich učení. 

Používání učebnic je, jak uvádí Sikorová (2008), ovlivněno několika faktory. Nejvíce 

však závisí na pojetí výuky, v jejímž rámci je učebnice používána. Z toho vyplývá, že ačkoli 

můžeme používat učebnici, která vybízí k vyučování daného předmětu v konstruktivistickém 

duchu, pojme li učitel výuku transmisivně jakožto holé předávání znalostí z jeho hlavy do 

hlav žáků, odrazí se to i na přístupu k používání dané učebnice. 

Současně se také nabízí otázka, do jaké míry je učitel na učebnici závislý. Jinými slovy, 

jak moc se nechává danou učebnicí ovlivňovat. Studie D. Freemana a A. Portera (in Sikorová, 

2008), identifikovala tři hlavní skupiny mezi učiteli matematiky v primární škole. První znich 

tvoří takoví učitelé, jež postupují hodinu po hodině věrně podle učebnic bez využití 

doplňkových materiálů. Druhou skupinu představují ti učitelé, kteří respektují metodický 

postup v učebnici, ale sami vybírají texty. Mezi poslední skupinu patří učitelé nezávislí na 

učebnicích (obsah a struktura hodiny jsou nezávislé na tomto druhu publikace) a hojně 

využívající doplňkové materiály. Z této studie je tedy patrné, že míra, do jaké je výuka a její 

pojetí ovlivněna učebnicí, závisí právě na učiteli. Nicméně vhledem k současné tendenci 
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ustupování od učení jakožto předávání znalostí, kdy byly učebnice považovány za autority, 

které strukturovaly postup vyučování a učení, mění se i pojetí role učebnic. Učebnice by měly 

sloužit především jako zdroj různých aktivit pro žáky v souladu s konstruktivistickým pojetím 

aktivního učení na rozdíl o předchozího pojetí, kdy sloužily jako zdroj informací a základ pro 

přenos poznatků a udávaly strukturu vyučovacího procesu. 

Ačkoli učebnice může vybízet k tomu, aby bylo k výuce přistupováno 

konstruktivisticky, záleží na učiteli, jak se k tomu postaví. To znamená, že přestože je k výuce 

používána spíše tradičně zpracovaná učebnice, i tak se může výuka nést v duchu 

konstrutivistického pojetí výuky a naopak. To potvrzuje důležitost role učitele v procesu 

učení. Tento poznatek je důležitý pro můj pedagogický výzkum, do něhož byly vybírány třídy 

právě podle typu používané učebnice, nicméně nemalou měrou bylo přihlíženo k tomu, jak     

s učebnicí pracuje učitel, resp. zda se jeho výuka nese v duchu, ke kterému daná učebnice 

vybízí.  

Ať již k výuce využíváme spíše tradiční učebnice nebo ty modernější, zájem o daný 

předmět vzrůstá, je li pro ně učebnice poutavá. Tato poutavost může být ovlivněna           

např. vizuální stránkou nebo formou zápisu úloh, především pak ale tím, jak s danou učebnicí 

pracuje učitel. Za nezbytnou součást v hodinách matematiky můžeme však považovat to, zda 

je žákům dopřán prostor pro objevování, ať již úlohami v učebnicích, nebo učitelem, neboť 

právě objevování je pro žáky jak motivující a zábavné, tak přínosné, neboť vede                     

k porozumění látce. V matematice je objevování založeno na řešení série úloh přiměřené        

a gradující obtížnosti. To, jak si žáci poradí s řešením jednotlivých úloh, záleží nejen na jejich 

dosavadních schopnostech, zkušenostech či vědomostech, ale také na náročnosti dané úlohy   

a způsobu, jaký žáci zvolí při řešení konkrétní úlohy. 

V následující kapitole se podíváme na úlohy slovní, které prostupují všemi stupni 

základních škol a rozvíjejí kromě jiného matematické schopnosti žáků. 
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4 SLOVNÍ ÚLOHY 

„Slovní úlohou rozumíme obvykle úlohu z praxe, ve které je popsána reálná situace 

vyúsťující v problém.“ (Divíšek, Buřil, 1989, s. 123) Tento problém lze řešit dvěma způsoby: 

v realitě, nebo matematicky. Vezmeme li v potaz očekávané výstupy 1. období tak, jak jsou 

uvedeny v RVP ZV, na konci školního roku by žáci třetích tříd ZŠ měli zvládnout mimo jiné 

„řešit a tvořit úlohy, ve kterých aplikují a modelují osvojené početní operace.“ (kol. autorů, 

2005, s. 30) Nicméně řešení slovních úloh činí žákům nejen prvního stupně potíže, natož pak 

formulovat danou úlohu matematicky, a jak uvádí Hejný a Stehlíková (1999), převádění slov 

do rovnic neboli matematizace slovní úlohy neusnadňuje žákům řešení úloh. Důležitější než 

to je zaměřit pozornost na porozumění obsahu čteného textu. „Při řešení slovních úloh           

s dětmi dbá učitel na to, aby žáci pochopili text úlohy a rozuměli všem pojmům v textu 

obsaženým.“ (Malinová, 1983, s. 101) Neboť nepochopí li žák obsah slovní úlohy, nemůže ji 

ani vyřešit. Stejně tak jako u textů knih, některé slovní úlohy jsou jednodušší na pochopení,    

s jinými mají žáci větší potíže. Záleží totiž, o jaký typ slovní úlohy se jedná.  

4.1 Dělení slovních úloh 

Divíšek a kol. (1989) rozděluje slovní úlohy podle počtu početních operací potřebných 

k vyřešení slovní úlohy na jednoduché a složené. Jednoduchou úlohou se rozumí taková 

úloha, k jejímuž vyřešení stačí provést jednu ze čtyř základních početních operací, tj. sčítání, 

odčítání, násobení nebo dělení. Složená úloha se skládá z několika jednoduchých slovních 

úloh, z čehož vyplývá, že k vyřešení takovéto úlohy je zapotřebí tolik početních výkonů, kolik 

jednoduchých slovních úloh v ní je obsaženo. 

Dále můžeme slovní úlohy dělit podle toho, jakou podobu mají čísla vyskytující se        

v úloze, neboť právě podoby čísla a s nimi související žákovy představy o čísle hrají důležitou 

roli při řešení slovních úloh. Tímto také objasníme, proč činila jedna úloha zadávaná žákům 

ve výzkumu potíže. 

4.1.1 Žákovy představy o čísle 

Číslo je ve vědomí dítěte a žáka uloženo ve dvou základních prolínajících se 

schématech, jak zmiňovala doc. Jirotkovou v jedné z přednášek na Pedagogické fakultě. Do 

jednoho schématu se ukládají takové představy o čísle, které nejsou vázány na životní 

zkušenost jedince. Čísla se v nich objevují pouze ve vzájemné vazbě. Takovýmto představám 

se říká strukturální a na prvním stupni jsou velmi slabé. Druhým typem jsou sémantické 
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představy o čísle hrající rozhodující roli při řešení slovních úloh. Proto se naše pozornost 

zaměří právě na tento typ představ a s nimi související sémantické podoby čísla. 

4.1.1.1 Sémantická podoba čísla 

Číslo 3 považuje v nápisu „3 jablka“ za sémantickou podobu čísla, neboť je vázáno na 

nějakou životní zkušenost. Rozdíl mezi podobou čísla a představou čísla je následující: 

samotný nápis (podoba) vzbuzuje v žácích představy, které se mohou lišit v závislosti na 

jejich individuálních zkušenostech. Tuto vyvolanou představu odborně nazýváme ukotvením 

čísla. Jak jsem zmínila výše, podoba čísla a představa neboli ukotvení spolu úzce souvisejí      

a podléhají tak společnému dělení. Podívejme se tudíž nyní na tři základní podoby i ukotvení 

čísla.  

První a zároveň nejčastější podoba školské matematiky, jakou může číslo mít, je číslo 

jako kvantita. Tento druh čísla se dále dělí na stav, operátor, skalár a frekvenci, přičemž 

kromě frekvence můžeme ještě všechny rozdělit na další dvě skupiny. Celkem tak dostáváme 

7 druhů této podoby čísla, jak je vidět v následujícím grafu.  

 

Hejný (2014) také uvádí sedm druhů čísla jako kvantity, nicméně explicitně nerozlišuje 

operátor a skalár tak, jak tomu je vpředchozím grafu. Namísto toho ale rozděluje číslo jako 

operátor na aditivní a multiplikativní. Za aditivního operátora považuje takového, který se 

vztahuje k početním operacím sčítání a odčítání, zatímco druhý typ k násobení a dělení. Právě 

tento druh bývá někdy nazýván skalárem. To jen pro objasnění, neboť se můžeme setkat         

s oběma způsoby dělení.  

Druhým typem je číslo jako identifikátor, který se objevuje méně často, a podobně jako 

u předchozího typu, i tento se ještě dále dělí, a to na adresu a jméno. Protože se tato podoba 

čísla nevyskytuje v úlohách zadávaných ve výzkumu, není nutné ji dále rozvádět. To samé 

platí u poslední podoby, čísla jako symbolu, se kterým se žáci setkávají jen výjimečně. 

Číslo jako 
kvantita

stav

počet

veličina

operátor

změny

porovnání

skalár

změny

porovnání

frekvence
(Graf 1) 
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Umět si představit slovně popsanou situaci tvoří podstatu úspěšného vyřešení slovní 

úlohy. Stejnou situaci však můžeme popsat různými způsoby, čímž můžeme měnit i podobu 

daného čísla. To, jak je žák schopný představit si různé podoby čísla, souvisí s četností, s níž 

se žák s danou podobou setkává. „Kvalitní vhled do ukotveného čísla získá žák tenkrát, když 

se bude dostatečně často setkávat v úlohách s číslem jako počtem, veličinou, pořadím, 

operátorem změny, operátorem porovnání, adresou lineární a cyklickou.“ (Jirotková, 2013) 

Jinými slovy, úlohy obsahující takovou podobu čísla, se kterou se žák setkává sporadicky 

nebo málo, dělají žákům potíže. Existují 4 druhy úloh činícím žákům problémy při řešení, z 

nichž jeden přímo souvisí právě s podobou čísla. Jsou to úlohy pouze s operátory. Dalším 

druhem jsou úlohy s antisignálem, úlohy obsahující nadbytečná čísla a úlohy dynamické. 

Posledním dvěma zmiňovaným se věnovat nebudeme, vzhledem k empirické části zaměříme 

pozornost pouze na první dva druhy. 

4.1.2 Úlohy s operátorem 

Operátor je takové číslo, které popisuje vztah dvou stavů. Z předchozího rozdělení čísla 

jako kvantity víme, že jsou dva druhy operátora – porovnání a změny. Operátor porovnání 

popisuje vztah stavů dvou různých objektů, zatímco operátor změny stav jednoho objektu v 

odlišných časech.  

Jak již bylo řečeno, náročnost slovní úlohy ovlivňují podoby čísla v úloze se 

vyskytující. Prvním typem úloh, které dítě ve školní matematice řeší, jsou ty, ve kterých se 

objevují pouze čísla jako stavy. Typické jsou početní úlohy, ve kterých žáci sčítají předměty, 

např. jablka ležící v misce s jablky ležícími na stole. Tato podoba čísla je pro dítě nejlépe 

uchopitelná. Nicméně již v prvním ročníku přichází žáci do styku s úlohami, kde hraje roli      

i operátor, ať již změny nebo porovnání. Teprve od třetí třídy žáci řeší i takové úlohy, ve 

kterých mají všechna čísla podobu operátora. Jak uvádí Hejný (2014), počítat úlohy                

s operátory je pro dítě, které již dobře zvládá počítat stavy, náročné. 

Tato náročnost spočívá především v žákově pocitu, že mu chybí některé údaje,           

tzv. mrtvé parametry dané situace. To jsou čísla, která sice jsou přítomna, ale pouze virtuálně, 

což žákovi znesnadňuje vhled do situace. (Hejný, 2014) Pro ilustraci uveďme konkrétní 

příklad. Zeptáme li se dítěte, o kolik jablek je v misce na stole víc, když tam maminka přidala 

2 jablka a tatínek 3 jablka, mnoho z nich nebude schopno odpovědět a budou vyžadovat 

počáteční stav jablek v misce. To, kolik kusů tohoto ovoce tam bylo před tím, než tam rodiče 

jablka přidali, je však k řešení úlohy nepotřebné. Je to právě mrtvý parametr, který však děti 

často považují za živý. Tento fakt žáci objeví, dopřeje li jim učitel vhodnou sérii úloh, z níž 
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tento poznatek vyvodí. Jinými slovy řečeno, vracíme se tak ke schématu, kdy je nutné 

postupovat od izolovaných modelů dále. 

4.1.3 Úlohy s antisignálem 

Druhým typem úloh obtížných na uchopení jsou úlohy s antisignálem. K objasnění 

tohoto pojmu nejprve vysvětleme podstatu signálu.  

Jak uvádí Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (kol. autorů, 1998, s. 386), 

signálem se rozumí „smluvené znamení, jímž se dává nějaká informace,“ a běžně je v životě 

používáme, neboť mimo jiné urychlují komunikaci. Učitel položením prstu na rty dává žákům 

najevo, aby se ztišili, červená na semaforu signalizuje řidičům pokyn k zastavení. Jak je vidět, 

signály nás v běžném životě takřka obklopují. Využíváme je ale i v matematice. Například 

řekne li učitel „řešte rovnici“, myslí tím „najděte všechna čísla z daného oboru, která po 

dosazení do rovnice za neznámou dají pravdivý výrok“. (Hejný, Kuřina, 2009)  

Ve slovních úlohách pracujeme také se signály. Jsou to slova, která nám asociují 

početní operaci, kterou máme k vyřešení této úlohy použít. Ve větě „Z autobusu vystoupilo    

5 cestujících.“ chápeme slovo „vystoupilo“ jako povel k odčítání. Hejný a Kuřina (2009,       

s. 159) říkají: „Strategie signálu je účinná v mnoha případech, ale někdy vede k chybě.“ 

Vytvoříme li z předchozí věty úlohu, ve které se ptáme, kolik cestujících jelo v autobuse ze 

zastávky A na zastávku B, když na zastávce B vystoupilo 5 cestujících a v autobuse zůstalo   

8 cestujících, je zřejmé, že ačkoli nám slovo „vystoupilo“ evokuje početní operaci odčítání, ke 

správnému vyřešení je nutné toto číslo přičíst. Právě takové slovo, kterému odpovídá opačná 

operace, nazýváme antisignálem. 

Antisignál ve slovní úloze představuje pro žáky záludnost, kterou musí objevit. Pokud 

se však s takovýmito úlohami budou potýkat pravidelně, jejich schopnost vyvarovat se této 

nástrahy se bude zlepšovat. Učitel navíc může žákům pomoci v řešení úloh s antisignálem 

dramatizací, obrázky, schématy a dalšími vhodnými nástroji, které usnadňují žákům dané 

úloze porozumět. A právě to, zda žák slovní úloze rozumí, či nikoli, dokazují nejlépe právě 

tyto úlohy.  

Porozumění hraje v řešení slovních úloh důležitou roli. Následující kapitolou objasním, 

v čem spočívají obtíže při řešení úloh a jak jim lze předejít.  
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4.2 Obtíže při řešení slovních úloh 

Slovní úlohy představují jednu obtížnou oblast matematiky. V čem tato obtížnost 

spočívá? Učitelé dotazovaní v nedávném výzkumu (Jirotková, Kloboučková, 2013, s. 51) 

zmiňovali následující:  

„1. chybějící logické myšlení, 

2. nedostatečná čtenářská gramotnost, 

3. nesprávné provedení zápisu úloh nebo jejího znázornění, 

4. chybějící nebo špatná formulace odpovědi.“ 

Vzhledem k úloze v didaktickém testu, jenž byl zadáván výzkumnému vzorku, 

považuji za klíčovou především čtenářskou gramotnost žáků, neboť právě neporozumění        

z důvodu obtížnosti textu se mohlo odrážet do odpovědí žáků. Mají li žáci úspěšně vyřešit 

slovní úlohu, musí rozumět danému textu. Řečeno jinými slovy, žáci musí z textu pochopit, 

na co se jich úloha ptá (co mají vypočítat), a dále si musí ujasnit, jaké údaje budou potřebovat 

k naleznutí odpovědi na danou otázku (co k výpočtu potřebují znát). Tyto údaje si musí umět 

z textu úlohy „vytáhnout“. Proto nedokáže li žák vyřešit slovní úlohu nebo ji řeší nesprávně, 

je nutné nejprve zjistit, zda úloze rozumí, neboť to nemusí ukazovat na nedostatky 

v matematice.  

Dalším problém, o kterém se zmiňuji především proto, abych objasnila obtížnost 

úlohy v experimentu, je neochota žáků přemýšlet, která „může být způsobena tím, že úlohy, 

které mají žáci řešit, jsou stejného typu, takže nemají pocit, že je nutné se textem vůbec 

zabývat.“ (Jirotková, Kloboučková, 2013, s. 53) Toto tvrzení se mohlo odrazit právě při 

řešení úlohy žáků v experimentu. Jsou li žákům předkládány stále úlohy stejného typu 

z hlediska sémantického kotvení čísla, setká li se žák nečekaně s úlohou jiného typu                

a nebude-li věnovat dostatečnou pozornost textu, bude i tuto úlohu řešit stejně jako úlohy pro 

ně známé, tím pádem chybně. Proto je vhodné předkládat žákům různé typy slovních úloh a 

ověřovat si, zda textu úlohy rozumí. 

  



 

27 
 

5 ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI 

V této části práce šlo především o vyjasnění současné situace týkající se vzdělávání 

v oblasti matematiky, ve které se více než dvacet let vedou debaty o tom, jaký přístup je 

efektivnější. Učí se dítě efektivněji memorováním a drilováním, jenž se od žáků očekává 

v tradičně pojaté výuce, nebo je efektivnější kostruktivisticky pojatá výuka, ve které je žák 

aktivní, sám objevuje a řeší problémy bez předloženého návodu? 

Z výše uvedeného jsme se dozvěděli, že poznání je hlubší, dojde-li k němu jedinec 

vlastní cestou. K tomu však potřebuje vhodné podmínky. A právě poskytnutí vhodného, 

podnětného prostředí je úkolem učitele, jenž představuje jednu z klíčových rolí ve 

vyučovacím procesu. Učitel rozhoduje, v jakém pojetí se výuka ponese. Musí tomu 

přizpůsobit vyučovací styl, vytvořit pozitivní klima, probudit v žácích zájem o učení, vhodně 

používat didaktické pomůcky, být trpělivý.  

Poslední kapitola byla věnována slovním úlohám, jimiž lze ověřit a diagnostikovat, do 

jaké míry má žák představu o čísle, zda si umí poradit i s úlohou, na kterou mu nebyl 

předložen návod na její řešení, čemuž se často děje v hodinách matematiky v transmisivně 

pojaté výuce. Tím se opět vracím k důležitosti role učitele, neboť nebude-li např. učitel 

v konstruktivisticky pojaté výuce trpělivý, i on může porušit zásadu takto pojaté výuky           

a žákům řešení prozradit, čímž změní celkové pojetí výuky.  

Hlavní cesta ke zlepšení výuky matematiky tak spočívá především ve změně 

vyučovacího stylu učitele, jenž umožní žákům rozvíjet vlastní tvůrčí schopnost a myšlení.  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

Jak jsem zmínila v úvodu práce, toto téma jsem si vybrala především z vnitřní potřeby 

z důvodu přesvědčit sebe samotnou o tom, jakým směrem se v mém budoucím profesním 

životě uchýlit, především pak jak se postavit k výuce matematiky. Budu matematiku žákům 

zprostředkovávat stejným způsobem, jakým byla tato vědní disciplína nejen na 1. stupni ZŠ 

předávána mně, nebo se odpoutám od tradiční metody a zařadím se mezi učitele, kteří 

nepředávají žákům moudra, ale umožňují jim na ně vlastním úsilím přijít? Troufám si říct, že 

toto dilema se však netýká jen mne.  

V průběhu studia jsem společně s ostatními studentkami a studenty absolvovala několik 

praxí, na kterých jsme měli jak možnost vidět hodiny matematiky, tak i některé hodiny odučit. 

První, co nejen mne zajímalo, bylo to, podle jakých učebnic daná třída „jede“, neboť od toho 

se odvíjelo i celkové pojetí vyučování matematice. Vzhledem k osobním zkušenostem jsem se 

cítila jistěji v roli učitele, který učí tradičním způsobem. Jinak řečeno, ačkoli mně byla 

matematika profesora Hejného předkládána od prvního ročníku na vysoké škole, pořádně 

jsem nevěděla, jak ji uchopit, a proto jsem ani v tomto duchu nechtěla učit. Další věc, která 

ovlivňovala můj postoj k této matematice, byla nedůvěra k takto pojaté matematice. Nevěřila 

jsem příběhům o žácích, které nám z vlastních zkušeností říkaly přednášející na naší fakultě. 

Především to rozhodlo o výběru tématu mé diplomové práce. Uvědomuji si, že v rámci 

diplomové nebo bakalářské práci není možné podniknout výzkum v širokém spektru, přesto 

věřím, že právě tato práce může pomoci nejen mne, ale i dalším studentům, popř. i učitelům 

v praxi, rozhodnout se mezi dvěma přístupy ve vyučování matematice.  
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6 KONCIPOVÁNÍ VÝZKUMU 

Tato část práce je rozdělena do několika větších kapitol. V první velké kapitole 

s názvem Výběr výzkumného vzorku objasním, na základě čeho byly vybírány jednotlivé 

třídy, které byly porovnávány. Následně se podíváme na samotný test, jenž byl výzkumnému 

vzorku zadán, jeho obsah a výsledky, které přinesl. V poslední části bych se ráda ohlédla zpět 

a shrnula to nejdůležitější, co mi čas strávený nad touto prací, především pak nad analýzou 

způsobu řešení jednotlivých úloh žáky, přinesl a co jsem si díky tomu uvědomila. Nejprve je 

však nutné přiblížit výzkumný problém, stanovit hypotézy a představit použité metody 

pedagogického výzkumu. 

6.1 Stanovení výzkumného problému a formulace hypotéz 

Původním cílem tohoto pedagogického výzkumu bylo zjistit, která skupina žáků je 

úspěšnější (míra úspěšnosti je popsána dále) v řešení netypických matematických úloh, 

především pak slovních úloh s antisignálem a kombinatorických. V průběhu zpracování dat 

získaných zadáním testu se však ukázalo, že spíše než o porovnání úspěšnosti jednotlivých 

skupin žáků jde o to, jaké strategie při řešení žáci volí. Svou pozornost jsem zaměřila na 

poznatky o uchopování úloh, které jsou pro jednu skupinu žáků familiárnější oproti druhé 

skupině, kteří se s danými úlohami setkávají méně často nebo vůbec. Cílem bylo proniknout 

do žákova myšlení a uvědomit si především pro svůj budoucí profesní život, že ačkoli se 

žákovo řešení zaznamenané písemně zdá na první pohled nepochopitelné nebo zcela mylné, 

soudy můžeme vynášet až po objasnění postupu samotným žákem.   

Jako výzkumný problém bylo stanoveno následující: Vliv pojetí výuky na uchopování 

matematických úloh žáky 3. tříd ZŠ.  

Hypotéza č. 1: Žáci, jenž jsou vedeni ve výuce matematiky konstruktivisticky v duchu 

filosofie prof. Hejného, si radí s řešením netypických matematických úloh lépe než žáci, 

kterým je matematika předkládána spíše transmisivně.  

Hypotéza č. 2: Strategie volené žáky při postupu řešení úloh se liší v závislosti na pojetí 

výuky.  

K potvrzení, popř. vyvrácení hypotéz jsem zvolila výzkumnou metodu kvantitativně 

orientovaného výzkumu – experiment.  

Následující kapitolou si tuto metodu představíme blíže.  
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6.2 Experiment 

Dlouho jsem váhala, zda mohu říci, že jsem zvolila metodu experimentu, neboť podle 

Skalkové a kol. (1985, s. 71) „podstata experimentu spočívá v tom, že se cílevědomě vnášejí 

změny do průběhu běžných procesů.“ Já jsem žádnou změnu ve třídách neprovedla. 

Podíváme-li se však, co uvádí u experimentu další autoři, jejich popis přesně odpovídá mému 

vědeckému výzkumu. Chráska (2007) tvrdí, že experimentem např. posuzujeme účinnost 

dvou vyučovacích metod v rámci výuky určitého předmětu na ZŠ. Tuto účinnost měříme 

didaktickým testem zadaným žákům. S Gavorou (2010, s. 149) se shoduji v následujícím: 

v experimentu musí být „alespoň dvě složením blízké skupiny osob, které fungují za různých 

podmínek.“ Proto tedy mohu říci, že výzkumná metoda, jež byla zvolena v následujícím 

výzkumu, odpovídá právě experimentu. 

V rámci experimentu se používají různé metody. Já jsem zvolila dotazník (sloužil pro 

výběr rovnocenných skupin subjektů), dále písemný test a interview. Tyto metody stručně 

představím dále. 

Ze všeho nejdříve bylo nutné experiment rozvrhnout. Jinými slovy vytvořit 

experimentální plán. Experimentálních plánů existuje více. Dělí se např. podle toho, zda byl 

před započetím experimentálního působení zadán pretest či nikoli. (Gavora, 2010) Lindquist, 

o kterém se zmiňuje Chráska (2007), uvádí 6 experimentálních plánů, které navíc řadí podle 

dokonalosti, resp. spolehlivosti, od nejméně dokonalého. Můj plán odpovídá plánu číslo 1, 

nejméně spolehlivému. Pro vyjasnění přiblížím tento plán blíže. „Experiment probíhá na 

jedné škole. Žáci daného ročníku jsou náhodně rozděleni do dvou stejně početných tříd. Jedna 

třída je vyučovaná metodou A, druhá metodou B, ve třídách vyučují různí učitelé.“ (Chráska, 

2007, s. 29) Princip tohoto plánu byl zachován, přestože experiment probíhal na dvou 

školách. Třídy však byly porovnávány v rámci jedné instituce. V čem spočívá malá 

spolehlivost? Pokud na konci experimentu zjistíme rozdíly ve výsledcích tříd, můžeme je 

jednoduše odůvodnit rozdíly ve schopnostech žáků ve skupinách a především rozdílné úrovně 

práce učitele. Právě z těchto důvodů byl žákům před zadáním posttestu zadán dotazník, který 

kromě klimatu třídy zjišťoval úroveň žáků na aktuálním učivu.  

 

6.2.1 Dotazník 

Dotazník patří mezi nefrekventovanější metody, pomocí nichž se zjišťují údaje. Osobu 

vyplňující dotazník nazýváme respondentem. V mém případě byli respondenti vybraní žáci    

3. tříd ZŠ. Vzhledem k jejich věku byl zvolen adekvátní počet otázek, resp. položek 
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v dotazníku. Polovinu položek tvořily škálované otázky, na něž respondenti odpovídali 

pomocí známek od 1 do 5 (stejným systémem jako je hodnocení ve škole), druhou polovinu 

uzavřené otázky, na které žáci odpovídali zakroužkováním jedné z nabízených odpovědí:   

ano - ne.  

Jasně stanovený cíl je základní předpoklad pro dobře zkonstruovaný dotazník. Mým 

cílem bylo zjistit klima třídy v rámci hodin matematiky a vztah žáků k paní učitelce.  

Blížeji dotazník představím v kapitole Výběr výzkumného vzorku. Nyní se podívejme 

na další metodu, test, jež byla použita v rámci experimentu. 

6.2.2 Test 

Test je podle Koláře a kol. (2012) forma zkoušky zaměřující se na měření mj. výkonů 

osobnosti. Testy se dělí podle různých kritérií. Chráska (2007, s. 184) dělí testy na 1. testy 

schopnosti, 2. testy osobnosti, 3. testy výkonu. Právě poslední zmiňovaný se v pedagogických 

výzkumech používá hojně a měří výkonnost jedince v určitých oblastech. Nejznámějším        

a zároveň nejdůležitějším výkonnostním testem je test didaktický. Právě didaktický test 

představující „nástroj systematického zjišťování (měření) výsledků výuky“ byl použit v rámci 

tohoto experimentu.  

Poslední použitá metoda byl interview.  

6.2.3 Interview 

Interview nebo li rozhovor je taková výzkumná metoda, jejíž přednost spočívá v tom, že 

„umožňuje zachytit nejen fakta, ale i hlouběji proniknout do motivů a postojů respondenta.“ 

(Gavora, 2010, s. 136) Většinou probíhá tváří v tvář. I proto závisí úspěch rozhovoru na 

vytvoření otevřené atmosféry výzkumníkem, což se v odborné terminologii označuje slovem 

raport. 

Interview můžeme dělit na strukturované, v němž jsou otázky dány pevně, 

polostrukturované, u kterého je stanovené schéma a pár zásadních otázek, nebo 

nestrukturované, ve kterém je stanoveno pouze téma, otázky vznikají podle vývoje rozhovoru. 

Při rozhovoru s žáky jsem zvolila polostrukturovaný interview. Jasně jsem měla stanovený 

obsahový rámec a základní otázky, další se pak odvíjely na základě žákových odpovědí. 

Samotnému testování a interview předcházela řada kroků, bez kterých by k němu 

nemohlo dojít. Za nejdůležitější z nich považuji výběr výzkumného vzorku, který bych 

následující kapitolou blížeji objasnila.   



 

32 
 

7 Výběr výzkumného vzorku 

Jak jsem uvedla výše, ze všeho nejprve bylo nutné vybrat složením si blízké skupiny 

osob, resp. žáků, kteří fungují za různých podmínek. Jinými slovy, hledala jsem takové 

paralelní třídy, z nichž v jedné je matematice vyučováno tradičním způsobem, ve druhé 

metodou prof. Hejného, ale zároveň panuje ve třídě podobné klima a matematické schopnosti 

žáků jsou v daném čase na srovnatelné úrovni.  

Základní soubor tohoto výzkumu tvořily všechny třetí ročníky 1. stupně ZŠ, proto bylo 

nutné vytvořit výběrový soubor, který by reprezentoval soubor základní. Ideálním řešením, 

jak určit výběrový soubor, by bylo provést náhodný výběr, který by umožňoval zobecnění 

výsledků výzkumu. Pro tuto práci jsem však zvolila výběr záměrný z dostupného vzorku, což 

neumožní generalizovat výsledky celoplošně. Závěry z tohoto výzkumu tak budou platit jen 

pro dané školy, resp. třídy.  

Kritéria, která ovlivnila výběr, jsou následující: 

 školy nacházející se na území Prahy, 

 předchozí zkušenost se školou, resp. otevřený vztah s paní učitelkou, 

 věk dětí, resp. žáci 3. třídy ZŠ, 

 paralelní 3. třídy ZŠ s odlišným přístupem ve výuce matematiky v rámci jedné 

instituce, resp. odlišný vyučovací styl učitelů v těchto paralelních třídách,  

 srovnatelná interakce učitele a žáků, 

 srovnatelná matematická schopnosti žáků na aktuálním učivu. 

Aby vzorek splňoval poslední dvě kritéria, bylo nutné tyto podmínky nejprve ověřit,     

a právě to zkoumal dotazník s testem, jenž byl sestrojen speciálně pro tyto účely. Podívejme 

se tedy blíže právě na dotazníkové šetření, díky němuž byly vybrány třídy do výzkumného 

vzorku.  

 

7.1 Dotazníkové šetření 

Jak jsem zmínila výše, jedním faktorem, který hrál roli při výběru tříd do experimentu, 

byly výsledky dotazníkového šetření mapujícího atmosféru, jež panuje ve třídě, a test 

zjišťujícího aktuální kalkulativní zdatnost žáků týkající se písemného sčítání, jež 

představovalo aktuální učivo v daném čase. První část dotazníku zaměřená právě na klima ve 

třídě byla sestavena za pomoci pana dr. M. Chvála z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělání 
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PedF UK v Praze. Druhá část, jednotlivé matematické úlohy, které se svou náročností 

stupňovaly, byla sestavena po dohodě s vedoucí práce.  

Cílem dotazníku (Příloha č. 1) bylo zjistit, jaká atmosféra panuje ve třídě, jak žáci 

vnímají svoji paní učitelku matematiky, zda jim je v hodinách matematiky umožněno vyjádřit 

vlastní názor a zda se nenudí. Jak bylo řečeno v teoretické části této práce, učitel je tím, kdo 

vytváří klima ve třídě, a právě to je jedním z faktorů ovlivňující vyučovací proces. Proto bylo 

nutné vybrat do výzkumu takové dvojice tříd, v nichž se žákům pracuje obdobným způsobem. 

Současně však bylo bráno v potaz to, jak si žáci poradili s jednotlivými úlohami v druhé části 

dotazníku, v testu. 

Dotazník s testem (dále jen dotazník) byl anonymní, aby nedošlo ke zkreslení údajů 

z  obavy z důsledků v případě negativní odpovědi. Podívejme se nyní na samotnou 

administraci, tj. zadávání dotazníku. 

7.1.1 Zadávání dotazníku 

Dotazník byl zadán celkem v pěti třídách třetích ročníků na dvou pražských školách,      

a to v průběhu první poloviny května roku 2014. V jedné třídě došlo k zadání 5. 5., v dalších 

dvou o den později, tj. 6. 5., a v posledních dvou 15. 5., vždy v dopoledních hodinách, kdy 

probíhala výuka. Dotazník byl zadán celkem 95 respondentům, 36 dívkám a 59 chlapcům.  

V následující kapitole bych ráda přiblížila, jak jednotlivé třídy podle tohoto dotazníku 

dopadly a které třídy byly do výzkumného vzorku vybrány a proč. Ještě předtím však 

považuji za důležité představit samotné školy, na kterých byl dotazník zadáván. 

7.1.1.1 Školy, na kterých byl dotazník zadán 

První škola s téměř stoletou tradicí se nachází v relativním centru Prahy a od školního 

roku 2006/2007 vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu nabízející mimo jiné od      

4. ročníku rozšiřující výuku matematiky. V době experimentu byly na této škole tři třetí třídy. 

V jedné z nich se výuka matematiky nesla v duchu prof. Hejného, v dalších dvou pak 

klasickou metodou. Obě paní učitelky, jejichž třídy jsem pro svůj experiment zvolila, dobře 

znám, několikrát jsem měla možnost vidět je i při samotném vyučovacím procesu a tudíž vím, 

v jakém stylu se hodiny odvíjejí. Blíže k samotným třídám uvedu v další kapitole.  

Další tři třídy, ve kterých byl dotazník zadán, jsou součástí školy ležící v okrajové části 

Prahy, nicméně také s více jak osmdesátiletou tradicí. Cílem školy je poskytnout žákům 

dostatek prostoru na poznání svého vlastního já, nalezení optimálního způsobu učení, 

uvědomění si vlastních možností. K žákům je přistupováno individuálně. Tyto cíle jsem 

vybrala ze školního vzdělávacího plánu samotné školy úmyslně, neboť vzhledem 
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k předchozím zkušenostem vím, že to nejsou pouhá slova, ale opravdu se výuka v tomto 

duchu nese, alespoň co se tříd, ve kterých byl dotazník zadáván, týče.  

Nyní se již podívejme na výsledky dotazníku.  

7.1.2 Vyhodnocení dotazníku 

Pro jednodušší orientaci označuji čtyři třídy, které byly do výzkumného vzorku 

vybrány, zkratkami AN, AF, BN a BF. Podívejme se, co jednotlivá písmena znamenají.   

  

 

Třídy označené písmenem F jsou takové třídy, ve které je matematice vyučováno 

konstruktivisticky v duchu prof. Hejného a s oporou učebnic z nakladatelství Fraus. Písmeno 

N pak označuje ty třídy, v nichž je k výuce matematiky přistupováno spíše transmisivně za 

použití tradičních učebnic1. 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, dotazník byl rozdělen do dvou částí. První část 

mapující atmosféru ve třídě při výuce matematiky můžeme ještě rozdělit podle způsobu 

odpovídání. První čtyři výroky žáci známkovali. Výsledky těchto odpovědí jsou tudíž 

uvedené průměrnou známkou, jež žáci ve třídě udělili. Na další čtyři odpovídali ano, či ne. 

Výsledky této části jsou uvedeny v procentech. 

Druhá část dotazníku, tj. úlohy zaměřené na písemné sčítání, byla vyhodnocována podle 

počtu úspěšných řešitelů. Zde je však nutné objasnit, co bylo považováno za úspěšné řešení, 

neboť mohlo např. dojít při sčítání pouze k numerické chybě, znalost postupu však žák mohl 

mít. Podívejme se tedy nyní na jednotlivé matematické úlohy z dotazníku zvlášť.  

                                                           
1Matematika pro 3. ročník ZŠ - nakladatelství Didaktis 
  Matematika a její aplikace pro 3. ročník - nakladatelství Prodos (Modrá řada) 

O jakou školu se 
jedná? 

A = první z výše 
zmiňovaných, tj. 
ta v centru Prahy

B = druhá z výše 
zmiňovaných, tj. 
ta na okraji Prahy

O jakou třídu se 
jedná? 

F = "frausovská" 

N = 
"nefrausovská" (Graf 2) 
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7.1.2.1 První úloha a způsoby jejího řešení 

První úloha představovala klasické písemné sčítání. Správným sečtením dvou sčítanců 

563 a 389 měli žáci dostat součet 952. Ten se objevoval ve většině případů. Žáci, kteří došli 

k tomuto výsledku, znají algoritmus písemného sčítání a neudělali žádnou numerickou chybu. 

Někteří si desítku, popř. stovku, na kterou nesmějí zapomenout při sčítání předchozího řádu, 

drželi na prstech, jiní si ji poznamenali do samotné úlohy, jak ukazuje následující ilustrace. 

Takovéto řešení bylo považováno za úspěšné a žáci, jež úlohu vyřešili tímto způsobem, tvoří 

první skupinu úspěšných a zároveň bezchybných řešení  

 

Další, druhá skupina úspěšných řešení je tvořena takovými řešeními, ve kterých došlo 

pravděpodobně k numerické chybě v místě, kdy žáci sčítali číslice na místě desítek, tj. 6 a 8, 

popř. zapomněli přičíst desítku, která jim zbyla z předchozího kroku při sčítání 3 a 9.  

 

U první z těchto ukázek je patrné, že žák algoritmus písemného sčítání zná, což 

dokazují číslice 1 nad 8 a 3 v čísle 389. I u dalších ukázek lze vzhledem k výsledku soudit, že 

došlo pouze k přepočítání se, k vybavení si špatného spoje z dlouhodobé paměti, neboť pokud 

by žák nerozuměl sčítání s přechodem přes desítku, nedošel by k 9 při sčítání v řádu stovek. 

Proto byla i tato řešení považována za úspěšná, přestože se žáci dopustili numerické chyby. 

Poslední skupina způsobu řešení, jež jsem zařadila mezi úspěšné, byla taková, kdy žáci 

místo sčítání provedli operaci odčítání, avšak výpočet provedli správně, tudíž znají algoritmus 

přechodu řádů při písemném sčítání/odčítání. Tato chyba mohla vzniknout z nepozornosti, 

nebo z důvodu aktuálně probírané látky. Pokud se žáci v době, kdy byl tento dotazník zadán, 

zaměřovali na písemné odčítání, automaticky začal i v této úloze odčítat.  

 

  

(Obr. 2) 

(Obr. 3) 

(Obr.1) 
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Mezi neúspěšná řešení byla zařazená následující dvě.  

 

Z první ukázky je patrné, že žák uchopil tuto úlohu jako tři samostatné a sčítal tak pouze 

jednociferná čísla 3 a 9, 8 a 6, 5 a 8. Z druhé ukázky můžeme jen těžko soudit, jak žák 

postupoval. Domnívám se, že k 4 na místě jednotek došel odčítáním, to samé k 8 na místě 

desítek, nicméně zde zapomněl na jednu desítku z předchozího kroku. K 4 na místě stovek 

pak došel pravděpodobně tak, že přičetl desítku z předchozíhokroku k trojce. 

Následující graf ukazuje, jaké způsoby řešení volili žáci nejčastěji. Modrá, červená        

a zelená barva značí úspěšná řešení, poslední barva ukazuje, kolik procent úlohu řešilo 

neúspěšně. Z Grafu 3 vidíme, že zcela správně si poradila s touto úlohou lépe děvčata, a to         

o necelých 11 %. Kluci se častěji než děvčata dopouštěli numerické chyby (značí červená 

barva) nebo zvolili jinou numerickou operaci, což se u dívek nestalo vůbec. Z toho můžeme 

soudit, že kluci jsou více nepozorní či roztěkaní, nicméně co se celkové úspěšnosti týče, obě 

pohlaví si poradila s první úlohou téměř stejně, rozdíl tvoří přibližně 3 %.  

 

           (Graf 3) 

7.1.2.2 Druhá úloha a způsoby jejího řešení 

Druhá úloha byla náročnější a lépe prověřila, zda žáci rozumí principu písemného 

sčítání. Vybrala jsem taková čísla, aby při jejich doplňování při klasickém postupu, tzn. 

odzadu, bylo možné dosadit vždy jen jedno číslo z nabízených (Příloha č. 1).  
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odčítání

neúspěšná

(Obr. 4) 
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Stejně jako u předchozí úlohy podívejme se i nyní na řešení, která byla považována za 

úspěšná a která nikoli.  

Správné, a tudíž úspěšné řešení, představuje následující ukázka.  

 

Další možnost, jež byla považována za úspěšně řešenou, byla ta, kdy došlo 

pravděpodobně z nepozornosti k doplnění 1 místo 2. Další dvě číslice byly doplněny správně.  

 

Ostatní možnosti byly považovány za neúspěšné. Mezi nimi se objevily následující.  

, , , ,  

První dvě možnosti se objevily několikrát. Domnívám se, že autor prvního řešení 

zaměřil svou pozornost na první prázdné okénko a jako první našel číslo 3 (8+3=11). Pak 

jedničku přičetl jak k jednotkám, tak ke stovkám. Druhému řešení nerozumím. Zde žák spíše 

doplnil něco náhodně, bez porozumění, a pravděpodobně i několik žáků se od sebe 

inspirovalo. Další způsoby byly ojedinělé. V mnoha případech zůstala okénka zcela prázdná.  

I taková „řešení“ byla zařazena mezi neúspěšná.  

Z následujícího grafu (Graf 4) je patrné, že s touto úlohou si poradili lépe kluci, a to       

o necelých 7 procent. Oproti předchozí úloze zvládlo tuto úlohu úspěšně vyřešit méně dětí, 

přibližně o 20 procent. S předchozí úlohou měla tato úloha společné to, že v každém řádu se 

sčítalo přes desítku/stovku. Náročnost však byla dána především tím, že s takovouto úlohou 

se žáci nesetkávají tak často, především žáci z nefrausovských tříd. I proto zvládlo tuto úlohu 

vyřešit méně žáků než předchozí, což dokazuje odstupňovanou náročnost.  

(Obr. 5) 

(Obr. 6) 

(Obr. 7) 
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(Graf 4) 

Podívejme se nyní, jak si poradili žáci s nejtěžší úlohou.  

7.1.2.3 Třetí úloha a způsoby jejího řešení 

Poslední úloha byla nejnáročnější. Tato náročnost spočívala především v tom, že žákům 

nebyla chybějící čísla dána nabídkou jako u předchozí úlohy. Z toho plyne, že se nabízelo 

mnohem více možností (na každé místo mohli žáci dosadit číslice od 0 do 9). Jaké číslice žáci 

dosazovali a jaká řešení byla považována za úspěšná? 

Správné řešení ilustruje následující ukázka. To bylo považováno za úspěšné.  

 

Další řešení, které jsem zařadila mezi úspěšná, bylo to, kdy byla správně doplněna 

číslice 6, ale místo 8 žák doplnil 7, jak vidíme níže v první ze dvou ukázek. To vzniklo 

nejspíše tím, že žák nesprávně sečetl čísla 5 a 7. Myslel si, že je to 13, k níž přičetl 

„jedničku“, kterou si asi „držel na prstech“. Vzhledem k tomu, že se toto řešení objevilo         

u žáka, jenž předchozí dvě úlohy řešil bezchybně, považuji toto za chybu z nepozornosti,        

a tudíž jako úspěšně řešenou úlohu. To samé platí ve druhé ukázce, kdy žák chybně sečetl      

7 a 6, nicméně algoritmus písemného sčítání ovládá, což dokazuje nejen druhá doplněná 

číslice, ale i pomocné jedničky, které jsou v ukázce patrné.  
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(Obr. 8) 
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,  

Často se objevovalo řešení, kdy žáci doplnili číslice 9 a 6. Domnívám se, že na rozdíl od 

předchozích dvou ukázek přišli žáci na 9 ne chybným sečtením, nýbrž opomenutím přičíst 

desítku, která jim zůstala po sečtení jednotek. Příčiny této chyby mohou být: 1. neporozumění 

algoritmu, 2. selhání krátkodobé paměti. Především kvůli prvnímu důvodu byla tato řešení 

vyhodnocena jako neúspěšná.   

 

Z následujícího grafu vidíme, že si s touto úlohou poradila úspěšně přibližně jen 

polovina žáků. Lépe dopadla děvčata. 56, 1 % z nich úlohu řešilo zcela správně. Z chlapců 

řešila úlohu úspěšně jen polovina, do které je započítáno i řešení s numerickou chybou. 

Rozdíl mezi chlapci a děvčaty je však nevelký, tudíž nelze říci, zda je úloha genderově citlivá. 

 

(Graf 5) 

Zajímavým zjištěním u této úlohy bylo, že žáci třídy BF buď úlohu vyřešili správně, 

nebo odevzdali svůj dotazník bez vyplněných políček. Oproti tomu nejvíce různých číslic 

doplňovali žáci třídy AN. Dovoluji si tvrdit, že často byly tyto číslice doplněny bez 

rozmýšlení.  
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(Obr. 9) 

(Obr. 10) 
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Touto kapitolou jsem objasnila, co bylo považováno za úspěšné a co nikoli. Následující 

kapitolou bych ráda představila třídy, ve kterých byl dotazník zadán, a zároveň porovnala 

třídy stejných institucí (škol) vzhledem k výsledkům, jež vzešly z dotazníku.  

7.1.3 Výsledky dotazníku ve třídě AN a AF 

Dotazník (Příloha č. 1) byl zadán v obou třídách na škole A ve stejný den, rozdíl tvořila 

pouze hodina. Ve třídě AN zadání dotazníku proběhlo první vyučovací hodinu dne 6. 5. 2014, 

ve třídě AF druhou.  

Ve třídě AN vyplnilo dotazník celkem 17 žáků, 8 dívek a 9 chlapců. Z výsledků 

dotazníku (Tab. 1) je patrný kladný vztah žáků k paní učitelce, a ačkoli z osobní zkušenosti 

s touto paní učitelkou vím, že vyžaduje striktní dodržování předem domluvených pravidel, 

dbá na disciplínu a zastává pozici autority, žáci k ní mají důvěru, nebojí se jí zeptat či svěřit 

se, neboť v sobě má vstřícnost a přátelskost. Horší ohodnocení dostala od několika chlapců, 

kteří však zaujímají negativní postoj ke škole jako takové. 

Ve třídě AF vyplňovalo dotazník celkem 19 žáků, 7 dívek a 12 chlapců. Klima třídy      

a vztah žáků k paní učitelce se předchozí třídě podobá, i když obě paní učitelky jsou jiné. 

V této třídě panuje volnější přístup, paní učitelka se nestaví do role autority, spíše zastává 

kamarádskou pozici. Největším rozdílem, jak vidíme z Tab. 1, je zaujetí dětí v hodině, což 

bylo zjišťováno výrokem číslo 7. Ve třídě AF nadpoloviční většina pociťuje často nudu. 

Jedním z faktorů může být to, že se paní učitelka věnuje pomalejším žákům, především 

žákům-cizincům, a opomíná rychlejší jedince, kteří pak nemají co na práci a nudí se.  

Jakou známku bys dal/a své paní učitelce matematiky na vysvědčení? 

Číslo výroku Průměrná známka 

AN AF 

1 1,2 1,2 

2 1,6 1,8 

3 1,5 1,4 

4 1,4 1,4 

Zakroužkuj ANO/NE podle toho, co pro vaši paní učitelku matematiky platí. 

Číslo výroku ANO NE 

AN AF AN AF 

5 88 % 95 % 12 % 5 % 

6 82 % 68 % 18 % 32 % 

7 29 % 63 % 71 % 37 % 

8 18 % 16 % 82 % 84 % 

 

(Tab. 1) 
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Co se druhé části dotazníku týče, se všemi úlohami si poradilo přibližně stejné množství 

žáků (Tab. 2). Zanedbatelný rozdíl je u nejtěžší, třetí úlohy, největší pak u první úlohy, 

nicméně rozdíl 18 % není natolik zásadní, aby tyto dvě třídy nemohly stát v experimentu proti 

sobě.  

Číslo úlohy Úspěšnost řešení (%) 

AN AF 

1 82 100 

2 53 68 

3 41 42 

 

Podívejme se ještě na úspěšnost jednotlivých úloh v závislosti na pohlaví a třídách. 

První graf znázorňuje řešení první úlohy. Ačkoli celkový rozdíl v úspěšnosti řešení první 

úlohy byl 18 %, z tohoto grafu je patrné, že zcela správně řešilo úlohu více žáků ze třídy AF, 

a to jak dívek, tak chlapců. Žáci ze třídy AN se častěji dopouštěli numerické chyby, kluci 

z této třídy dokonce zaměnili početní operaci.  

 

 

(Graf 6) 

Další graf (Graf 7) znázorňuje druhou úlohu. I s touto úlohou si poradila lépe obě 

pohlaví ze třídy AF. Největší rozdíl pak je mezi kluky. Více než 1/5 hochů třídy AF zvládlo 

úlohu vyřešit úspěšně. 
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(Tab. 2) 
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(Graf 7) 

Poslední graf znázorňuje řešení třetí úlohy. Jak vidíme, kluci ze třídy AF dopadli opět    

o trochu lépe, naopak děvčata třídy AN byla tentokrát úspěšnější. Rozdíl u této úlohy v počtu 

úspěšných řešení je, jak už jsem zmínila výše, nepatrný, nicméně zcela správně řešilo tuto 

úlohu více žáků ze třídy AN.  

 

(Graf 8) 

Ze všech grafů vyplývá, že ve třídě AN si lépe poradila děvčata. To samé platí i o třídě 

AF, i když rozdíl u třetí úlohy mezi děvčaty a chlapci je téměř nulový. Vzhledem k relativně 

nízkému počtu dětí však nemůžeme dělat závěry, že by dívky byly úspěšnější.  

Podívejme se nyní, jak dopadli žáci tříd školy B.  
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7.1.4 Výsledky dotazníku ve třídě BN a BF 

Zadání dotazníku v těchto dvou třídách proběhlo oproti předchozím dvěma třídám 

v jiný den. Ve třídě BN to bylo 15. 5. 2014 3. vyučovací hodinu, ve třídě BF vyplňovali žáci 

stejný dotazník již 5. 5. 2014, a to 2. vyučovací hodinu. Rozdíl deseti dnů však nemohl 

ovlivnit výsledky dotazníku, především pak mám na mysli matematické úlohy. Počet chlapců 

byl v těchto třídách velmi podobný. Ve třídě BN dotazník vyplňovalo 6 chlapců, ve třídě BF 

7. Dívek bylo ve třídě BN o něco méně, 11. Ve třídě BF se dotazníku zúčastnilo 15 dívek.  

Výsledky dotazníkového šetření v těchto třídách byly velice podobné jak v otázce 

klimatu ve třídě, tak z pohledu úspěšnosti vyřešení početních úloh, jak je vidět v následujících 

dvou tabulkách. 

Jakou známku bys dal/a své paní učitelce matematiky na vysvědčení? 

Číslo výroku Průměrná známka 

BN BF 

1 1,2 1,2 

2 1,6 1,4 

3 1,1 1,5 

4 1,4 1,3 

Zakroužkuj ANO/NE podle toho, co pro vaši paní učitelku matematiky platí. 

Číslo výroku ANO NE 

BN BF BN BF 

5 94 % 100 % 6 % 0 % 

6 70 % 60 % 30 % 40 % 

7 35 % 23 % 65 % 77 % 

8 24 % 18 % 76 % 88 % 

Paní učitelku třídy BF jsem několikrát viděla v interakci se žáky. Působí velmi 

vyrovnaně, na děti mluví klidným hlasem, vymýšlí pro ně zajímavé úkoly, nechává jim 

dostatečný prostor pro osobní rozvoj, což je v souladu s filosofií celé školy, jak jsem zmínila 

výše, a jak potvrzují samotní žáci - všichni souhlasí, že jim je ponechána možnost říct svůj 

vlastní názor. Ráda bych podotkla, že těsně před zadáním tohoto dotazníku řešila paní učitelka 

s dětmi konflikt, a ačkoli je jinak velmi klidná, tentokrát jsem měla možnost vidět opačné 

jednání, což mohlo ovlivnit odpovědi na otázky v dotazníku. Nicméně žáci hodnotili i přes 

nastalou situaci paní učitelku velice kladně.  

S paní učitelkou ze třídy BN jsem se setkala až díky této práci. Oproti předchozí paní 

učitelce ze třídy BF je starší, působí přísněji, nicméně mile. Z odpovědí je jasné, že ji žáci 

mají rádi, v hodinách panuje přátelská atmosféra, děti se paní učitelky nebojí zeptat. Ačkoli 

tato paní učitelka učí spíše tradičně, žáci mají dostatečný prostor pro vyjádření svého názoru, 

(Tab. 3) 
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nebojí se říct, co si myslí, jak opět dokazují odpovědi žáků na výrok číslo 5, kdy se až na 

jednoho žáka všichni shodli na stejné, pozitivní odpovědi.  

Úlohy na písemné sčítání zvládlo v obou třídách přibližně stejné procento žáků, s první 

úlohou si dokonce poradili všichni žáci z obou tříd. Další dvě úlohy řešili o trochu lépe žáci 

nefrausovské třídy. Největší rozdíl je u třetí úlohy. Podobně jako u předchozích dvou tříd není 

tento rozdíl směrodatný, a proto tyto třídy mohou tvořit dvojici tříd. 

 Úspěšnost řešení (%) 

Číslo úlohy BN  BF 

1 100  100 

2 71 68 

3 70 59 

 

Podívejme se nyní, jak při řešeních jednotlivých úloh obstáli chlapci a jak dívky, a zda   

i v těchto dvou třídách dívky dopadnou lépe jako u předchozích dvou tříd.  

Z prvního grafu znázorňující způsoby řešení první úlohy je patrné, že oproti žákům ze 

tříd typu A si všichni zúčastnění žáci z této školy poradili s touto úlohou úspěšně, všichni ze 

třídy BN úlohu dokonce řešili zcela správně. Všichni chlapci ze třídy BF také řešili úlohu 

úspěšně, u jednoho žáka představující 14,3 % se objevila numerická chyba. To samé platí      

u děvčat této třídy.  

 

(Graf 9) 

Ve druhé úloze byli tentokrát úspěšnější chlapci třídy BF, jak ukazuje následující graf. 

Všichni tuto úlohu řešili zcela správně, zatímco ve třídě BN se necelým 34 % chlapců úlohu 

vyřešit nepodařilo. Dívek si s touto úlohou poradilo zcela správně v obou třídách co do počtu 

stejně. Vzhledem k odlišnému celkovému počtu však na procenta dopadla lépe děvčata třídy 
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(Tab. 4) 
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BN. Celkově, bez rozdílu pohlaví, dopadly obě třídy téměř nastejno. Jediným rozdílem je to, 

že ve třídě BF žáci buď napsali správné číslice do úlohy, nebo žádné. Což však neznamená, že 

se úlohy nepokoušeli řešit, neboť jsou patrné stopy po gumování (žáci používali stíratelná 

pera). Domnívám se, že si byli vědomi nesprávného řešení, a proto raději nechali políčka 

prázdná, než aby prezentovali něco, o čem vědí, že není správně. Tento jev se ukázal i u třetí 

úlohy, což dokazuje tabulka znázorňující řešení třetí úlohy. Ukáže se tento jev i u poslední 

úlohy?  

 

(Graf 10) 

 

Podívejme se na poslední, třetí úlohu, jež znázorňuje graf níže. S rozdílem 11 % 

dopadla třída BN lépe. Dívky i chlapci této třídy byli v řešení úspěšnější než žáci třídy BF. 

Zajímavé však je, že se opět ukázalo, že žáci třídy BF buď úlohu vyřešili správně, nebo 

chybějící číslice nenapsali vůbec, neboť si byli vědomi nesprávného řešení. Nabízí se tak 

otázka, zda jsou žáci vzdělávaní podle metody prof. Hejného důkladnější ve svém objevování 

a, lidově řečeno, nestřílí jen tak od boku, nýbrž poctivě nad svým řešením přemýšlí. Jinými 

slovy, ovládají nástroje na kontrolu, a když jsou si jisti, že výsledek není správný, 

neprezentují ho.  
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(Graf 11) 

V následující kapitole se podíváme na výsledky dotazníku ve třídě, která nakonec 

nebyla pro samotný výzkum vybrána, a odůvodníme toto rozhodnutí.  

7.1.5 Výsledky dotazníku ve třídě, jež nebyla do výzkumného vzorku vybrána 

Poslední třída, která se zúčastnila dotazníkového šetření, byla „frausovská“ třída ze 

školy B. Dotazníku se v této třídě zúčastnilo celkem 8 dívek a 12 chlapců.  

Jak je vidět z Tab. 5, atmosféra, jež panuje v této třídě, je vlídná, žáci se nebojí paní 

učitelky zeptat, hodiny jsou pro děti zajímavé. Z pohledu třídního klimatu by mohla být 

zařazena do výzkumného vzorku a tvořit tak dvojici společně se třídou BN, nicméně výsledky 

druhé části dotazníku ovlivnily moje rozhodnutí postavit k této „nefrausovské“ třídě výše 

uvedenou třídu BF, neboť v úspěšnosti řešení úloh si byly třídy BN a BF blíže, především co 

se druhé úlohy týče (Tab. 6).  

 

Jakou známku by dal/a své paní učitelce 

matematiky na vysvědčení? 

Zakroužkuj ANO/NE podle toho, co pro 

vaši paní učitelku matematiky platí. 

Číslo výroku Průměrná známka Číslo výroku ANO NE 

1 1,1 5 95 % 5 % 

2 1,2 6 75 % 25 % 

3 1,0 7 10 % 90 % 

4 1,1 8 10 % 90 % 
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(Tab. 5) 
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Číslo 

úlohy 

 Úspěšné (%) Neúspěšné (%) 

 Zcela 

správné 

S numerickou 

chybou 

S písemným 

záznamem 

Bez písemného 

záznamu 

1 Chlapci 91,7 8,3 / / 

Dívky 100 / / / 

Celkově 95 5 / / 

2 Chlapci 100 / / / 

Dívky 100 / / / 

Celkově 100 / / / 

3 Chlapci 50 / 41,7 8,3 

Dívky 75 / / 25 

Celkově 60 / 25 15 

Následující kapitolou bych ráda přiblížila samotný výzkum, kterému samozřejmě 

předcházela pilotáž se žákem z „nefrausovské“ třídy třetího ročníku ZŠ. 

  

(Tab. 6) 
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8 Samotný výzkum 

Obsahem testu, jenž byl zadáván výzkumnému vzorku, byly celkem čtyři úlohy 

zaměřující se na různou problematiku. Na první úloze, „Myslím si číslo“, žáci měli prokázat, 

zda a jak dobře rozumí základním početním operacím, tj. sčítání, odčítání, násobení a dělení,        

a vztahům mezi nimi. Cílem druhé úlohy bylo zjistit, jak žáci rozumí obsahu slovní úlohy, do 

jaké míry používají strategii signálních slov. Třetí úloha byla zaměřená na kombinatoriku              

a současně jsem chtěla zjistit, jakým způsobem žáci úlohu uchopí - výpočtem, nebo 

znázorněním, a zda se najdou podobnosti v řešení v závislosti na přístupu v matematice. 

Poslední úloha zjišťovala, podobně jako první, porozumění početním operacím. Nešlo tudíž   

o to zjistit, zda žák ovládá např. násobilku zadáním úloh typu 2.3 = _, ale zda vidí vztahy 

mezi opačnými operacemi, tj. mezi násobením a dělením, sčítáním a odčítáním.  

Za stěžejní úlohu pro účely této práce považuji úlohu číslo 2 a 3, poslední úlohu jsem do 

výzkumu zařadila především z toho důvodu, aby každý žák zažil pocit úspěchu při řešení 

úloh, pokud by si s předchozími třemi nevěděl rady. Nabízí se otázka, proč tedy poslední 

úloha nebyla hned na začátku. Zařadila jsem ji na konec z toho důvodu, neboť pokud by se do 

jejího řešení pustili jako do první úlohy, mohli by na ní ztratit mnoho sil a pozornosti 

potřebných pro další úlohy.  

Tyto úlohy byly zadány celkem ve čtyřech třídách, o kterých jsem se zmínila 

v předchozí kapitole, a to v rozmezí dvou dnů: na škole A 16. 6. 2014, na škole B o den 

později, tj. 17. 6. 2014. Zadání úloh, následné vyřešení úloh žáky i rozhovory s vybranými 

jedinci trvalo v jedné třídě vždy jednu vyučovací hodinu. Ve třídě AN toto probíhalo první 

vyučovací hodinu, ve třídě AF druhou. Obdobně tomu bylo ve druhé škole s tím rozdílem, že 

experiment ve třídě BF probíhal druhou vyučovací hodinu a ve třídě BN třetí. Troufám si říci, 

že tento hodinový posun mezi jednotlivými paralelními třídami však nehraje roli.   

Počty žáků se v porovnání se dnem, kdy byl v těchto třídách zadáván dotazník, lišily. 

Pro přehlednost uvádím zastoupení dívek a chlapců v jednotlivých třídách v následující 

tabulce. Obě pohlaví však dopadla v dotazníkovém šetření podobně, proto v této kapitole již 

na pohlaví nebudu brát zřetel i vzhledem k tomu, že zjistit to, zda jsou úspěšnější chlapci či 

dívky, není cílem této práce. 
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Škola Třída Chlapci Dívky Celkem 

A N 8 6 14 

F 11 7 18 

B N 9 13 22 

F 6 15 21 

 

Jak jsem se již zmínila výše, experiment se skládal z několika částí. První z nich bylo 

zadání testu všem žákům třídy, po kterém následoval rozhovor vždy se dvěma žáky z každé 

třídy. Než však mohl být test žákům těchto tříd zadán, bylo nutné ověřit si, zda jsou jednotlivé 

položky testu srozumitelné a kolik času bude na jejich vyřešení zapotřebí.  

8.1 Předexperiment 

Před zadáním testu výzkumnému vzorku ho bylo nutné odpilotovat, zjistit, zda jsou 

dané úlohy jasně a srozumitelně koncipované, kolik času bude přibližně na jejich vyřešení 

zapotřebí, podchytit případné nedostatky.  

Úlohy byly zadány jedné žákyni třetího „nefrausovské“ ročníku ze školy A, která se 

samozřejmě samotného výzkumu již nezúčastnila. Nešlo o to, aby úlohy úspěšně vyřešila. 

Cílem bylo ověřit si, zda rozumí zadání, zda jsou úlohy položené jednoznačně.  

Ze čtyř úloh vyřešila úspěšně polovinu, konkrétně úlohu číslo 2 a 4.                             

(V předexperimentu bylo pořadí úloh jiné, uvádím pořadí z testu tak, jak byl zadán 

výzkumnému vzorku.) První i třetí úlohu se řešit pokusila, zadání porozuměla. Nicméně na 

správné řešení nepřišla, což jak jsem již zmínila, nebylo stěžejní. 

Díky tomuto kroku jsem našla chybu, která se vloudila do první úlohy a změnila tak 

původně plánované myšlené číslo, ale především náročnost úlohy ve smyslu obtížnější 

početní operace. Chyba byla odstraněna ještě při samotném průběhu, žákyně tak poté 

pracovala se stejnou verzí úlohy, jaká byla zadána žákům v samotném výzkumu. Další 

nesrovnalosti nebyly shledány. Všem úlohám žákyně rozuměla, jak mi sama potvrdila.  

Podívejme se nyní, jak si s jednotlivými úlohami poradili žáci výzkumného vzorku. 

8.2 Řešení jednotlivých úloh 

To, jak žáci při řešení úloh postupovali, je v mnoha případech pouze domněnka 

odvozená na základě poznámek a výpočtů zaznamenaných na pomocný papír, který každý žák 

obdržel se zadáním úloh. Žákům bylo řečeno, ať všechno zapisují buď přímo do zadání, nebo 

(Tab. 7) 
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právě na onen pomocný papír. To, co se žákům ve skutečnosti odehrávalo v hlavě, však 

v mnoha případech nebylo zaznamenáno, především co se první úlohy týče. Díky jednomu 

rozhovoru jsem si uvědomila, že i to, co bylo zaznamenáno, odpovídalo jinému 

myšlenkovému pochodu, než jaký jsem z písemného záznamu žáka odvodila já. Toto zjištění 

mne utvrdilo v tom, že není důležitý samotný výsledek, ke kterému žák dojde, ale způsob, 

popř. cesta, kterou se žák vydal při hledání odpovědi. Vzhledem k tomuto faktu je nutné říci, 

že to, co jsem z písemných záznamů vyčetla a v této kapitole budu prezentovat, má své limity 

dané tím, že jsem většinou jen spekulovala o tom, jak mohli žáci postupovat.  

Podívejme se tedy nyní na způsoby řešení jednotlivých úloh. Úlohy jsem seřadila podle 

toho, jak byly úlohy stěžejní pro účely této práce. Všechny úlohy jsou autorské a byly 

konzultovány s vedoucí práce.  

8.2.1 Úloha č. 2 

 

 

 

Jak jsem uvedla výše, tuto úlohu považuji společně s úlohou číslo 3 za klíčovou v tomto 

výzkumu, neboť právě na úlohách s antisignálem se může ukázat, zda žáci mají/nemají 

„natrénovaný“ způsob řešení tradičních slovních úloh, které se v hojném měřítku objevují 

v učebnicích klasického typu.  

Obtížnost či záludnost této úlohy spočívala v tom, že se jednalo o úlohu s antisignálem, 

ale také o úlohu s operátorem. Jinými slovy zadání úlohy vybízelo ke zvolení početní operace 

odčítání, což naznačovalo signální slovo „prohrál“. Ačkoli se dalo ke správné odpovědi,   

resp. jejímu odůvodnění dojít i jinou cestou, o které se zmíním dále, úlohu jsem zadávala 

s očekáváním, že ke správnému vyřešení by měli žáci zvolit početní operaci sčítání. Toto 

moje očekávání bylo způsobeno pravděpodobně tím, jak bych úlohu řešila já sama. Ani mne 

jiný způsob řešení nenapadl. To byl první nedostatek této úlohy – předpokládala jsem, že žáci 

budou uvažovat podobně jako já. Z této chyby, které jsem se dopustila a troufám si říci, že      

i mnozí zkušenější učitelé se této chyby dopouštějí, jsem si vzala ponaučení: učitel by neměl 

zadávat žákům úlohy a přitom očekávat konkrétní řešení. To samé platí i v komunikaci, kdy 

učitel položí otázku a očekává, že na ni žáci odpovědí tak, jak by na ni opověděl on sám. 

Další nedostatek, resp. obtíž této úlohy, jež jsem si také uvědomila až po zadání testu 

výzkumnému vzorku, je samotná formulace slovní úlohy, neboť otázka v této úloze v sobě 

kromě předmětu, na který se ptáme (to, zda měl Honza na začátku hry stejný počet kuliček 

Tomáš s Honzou hráli kuličky. Tomáš měl na začátku hry 46 kuliček. Měl 

Honza na začátku hry stejný počet kuliček jako Tomáš, když jich 17 prohrál a 

zbylo mu jich 26? Svou odpověď zdůvodni. 
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jako Tomáš), zahrnuje i fakta (čísla), jež jsou v úloze zadána. Tím, že se však objevují 

v otázce, mohla žáky zmást. Například fakt, že Honzovi zbylo 26 kuliček, žáci mohli 

považovat za otázku. To, že úspěšné řešení slovních úloh v matematice vyžaduje čtenářskou 

gramotnost, bylo řečeno v teoretické části. U této úlohy se to potvrdilo. Další ponaučení, které 

si díky této práci odnáším: formulace otázky je parametr, ve kterém lze úlohu gradovat. 

V jednodušší verzi by otázka ve slovní úloze měla být oddělena od zbylé části úlohy a na 

první pohled by mělo být jasné, na co se ptá. Pokud bych tedy tuto slovní úlohu zadávala 

znovu s cílem sledovat žákovo uchopení antisignálu, její zadání by vypadalo následovně: 

Tomáš s Honzou hráli kuličky. Tomáš měl na začátku hry 46 kuliček. Honza během hry 

prohrál celkem 17 kuliček a zbylo mu jich 26. Kolik kuliček měl na začátku hry Honza?, čímž 

by se informace o počátečním počtu Tomášových kuliček stala nepotřebnou, ale bylo by 

srozumitelnější, na co se vlastně ptáme. Mohla by se tam dodat otázka Kdo měl na začátku 

hry více kuliček? Tomáš, nebo Honza? O kolik?  

Mezi úspěšně řešené patřila tedy taková řešení, ve kterých žáci zvolili početní operaci 

sčítání, a to čísel 17 a 26. Většinou žáci, kteří takto postupovali, dokázali dojít i ke správné 

odpovědi. V několika případech žáci zvolili správný postup, nicméně chybně sečetli sčítance. 

V této úloze však hrálo klíčovou roli to, zda žáci úlohu správně uchopili, proto jsem do 

úspěšných řešení zařadila i takové případy, kdy nebylo odůvodnění odpovědi zcela správné.  

Jak postupovali ti, kteří tuto úlohu dokázali vyřešit, a v čem byl problém u těch, kteří 

úlohu řešili bez úspěchu? 

Nejčastější chyba, která se objevovala v řešení této úlohy, bylo právě ono zvolení špatné 

početní operace, ke které vybízelo slovo „prohrál“. Žáci tak postupovali takto: 46 - 17, čímž 

zároveň smíchali údaje o Honzových a Tomášových kuličkách, což naznačuje nedostatečné 

porozumění úloze. Došli k tomu zřejmě z otázky, která začíná Měl Honza na začátku hry 

stejný počet kuliček jako Tomás..., což vzali jako informaci a ne jako otázku. Došli tak 

k výsledku 29, který se lišil od údaje uvedeného v zadání úlohy - Honzovi zbylo 26 kuliček. 

Odpovědi některých žáků tak ani nekorespondovaly s položenou otázkou, ale tito žáci 

opravovali samotné zadání tvrzením, že Honzovi zbylo 29 kuliček namísto 26.  

Druhou skupinu neúspěšných řešení tvořili ti žáci, kteří se do úlohy vůbec nepustili,  

resp. své myšlenkové pochody vůbec nezaznamenali písemně. Nedomnívám se, že by se ji 

v hlavě nepokoušeli řešit, spíše netušili, jak úlohu uchopit. Příčinou byla pravděpodobně 

právě obtížná formulace úlohy, o které jsem se zmínila výše.  
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S výjimkou pár jedinců všichni úspěšní řešitelé počítali takto: 17 + 26 = 43. 

Nejzajímavější způsob, který jsem zpočátku považovala za chybný, avšak po důkladnějším 

prozkoumání jsem zjistila, že odpověď je správná, je tento:  

 

Jak vidíme, v postupu se objevila „chybná“ početní operace (46-17). Žákyně tímto 

krokem přišla na to, že kdyby měl Honza stejný počet kuliček jako Tomáš (46), muselo by mu 

po odečtení těch, které prohrál (17), zůstat 29. Jemu však zbylo pouze 26 kuliček, a proto 

musel mít Honza na začátku hry kuliček méně. Ačkoli žákyně odpověděla, že měl Honza     

44 kuliček, můžeme vidět, že úloze porozuměla a došlo jen k numerické chybě 

pravděpodobně z toho důvodu, že již počítala pouze v hlavě. 

Tento způsob řešení potvrzuje to, že přestože učitel očekává určitý způsob řešení úlohy, 

jež je třeba zvolit, aby byla úloha řešena úspěšně, téměř vždy se najde někdo, kdo úlohu 

vyřeší zcela jinak. 

Nejlépe si s touto úlohou poradili žáci ze třídy BF. Celkem 81 % z nich ji vyřešilo 

úspěšně. Nejhůře pak dopadli žáci třídy AN, kde ji zvládlo vyřešit pouze 43 %. Přibližně 

nastejno dopadli žáci tříd AF (61 %) a BN (64 %).  

 

8.2.2 Úloha č. 3 

 

 

 

Oproti ostatním úlohám tato úloha měla více řešení, a to celkem 4 za podmínky využití 

všech koleček, která jsou k dispozici. Pokud žáci uchopili tuto úlohu tak, že nějaká kolečka 

nevyužili, mohlo být řešení ještě více. Ačkoli jsem očekávala, že se žáci tříd AF a BF 

nespokojí jen s jedním řešením a najdou jich více, ve většině případů tomu tak nebylo. 

Domnívám se, že kdybych zadání této úlohy doplnila o větu „Hledej více řešení.“, pak by se 

má očekávání naplnila. Podívejme se nyní blíže, co bylo považováno za úspěšné řešení a jak 

si žáci s touto úlohou radili. 

Pan Novák měl sestavovat tříkolky a koloběžky. Měl 20 koleček. Kolik 

tříkolek a koloběžek z nich mohl sestavit? 

(Obr. 11) 
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Mezi úspěšně řešené patřily takové, kdy žák/žákyně našel alespoň jedno řešení. Několik 

žáků řešilo tuto úlohu se zbytkem, tzn. za nevyužití všech možných koleček. I tyto případy 

jsem zařadila mezi úspěšné, neboť zpětně jsem si uvědomila, že v zadání není uvedeno,        

že všechna kolečka musí být použita. Dalším důvodem pro toto rozhodnutí je fakt, že žáci, 

kteří úlohu takto řešili, jí porozuměli. Nicméně taková řešení, kdy žáci počítali zvlášť počet 

koloběžek a zvlášť počet tříkolek patřila mezi neúspěšná, neboť tím pádem by musel mít pan 

Novák k dispozici 40 koleček.  

Postupy, které se u této úlohy objevovaly, můžeme rozdělit do několika skupin, jak 

uvádí následující tabulka. 

1.  Dělení Celkový počet koleček = 40 

Celkový počet koleček = 20 

2. Postupné přičítání čísla 2 a/nebo 3 

3. Znázornění 

4. 20 : (2+3)  

5. Zpaměti 

 

 První z nich je dělení čísla 20. Žáci dělili počet koleček, která měl pan Novák 

k dispozici, buďto číslem 2 představující kolečka potřebná k sestavení koloběžek, nebo číslem 

3, čímž zjistili počet tříkolek, které lze z dvaceti koleček sestavit.  

 

Při zvolení tohoto postupu se tak někteří dopustili takové chyby, kdy počítali koloběžky 

a tříkolky odděleně, jak můžeme vidět v ukázce výše. Taková interpretace úlohy je možná. 

Tito žáci vnímali spojku a jako spojku nebo. Přesto byla tato řešení považována za neúspěšná. 

Ti, kteří celkový počet koleček dělili také odděleně 2 a 3, ale disponovali s 20 kolečky 

dohromady, nikoli odděleně, byli považováni za úspěšné řešitele. Takový postup ilustruje 

ukázka níže. 

(Obr. 12) 

(Tab. 8) 
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Dalším postupem, který se objevoval častěji, bylo postupné přičítání čísla 2 a/nebo 3, 

dokud se součet nerovnal dvaceti.  

 

Postup, jež ilustruje následující obrázek, byl nejčastěji používán žáky třídy BN, a to 

znázornění dvaceti koleček a jejich následné rozdělení do skupin po 2 nebo 3.  

 

Zajímavý, i když pouze ojedinělý postup jsem shledala u žákyně ze třídy BF, která 

nejprve sečetla, kolik koleček dá jedna koloběžka s jednou tříkolkou (2+3=5), a poté zjistila, 

kolikrát se vejdou společně do 20 (Obr.16). 

 

Často se v písemných záznamech žáků objevovalo násobení. 

 

Domnívám se, že takovýto zápis spíše než řešení představuje argumentaci odpovědi. Pokud 

by však opravdu tento zápis představoval postup, znamenalo by to, že buď má žák již určitou 

představu v hlavě, nebo štěstí, že se hned napoprvé „trefil“ do správného činitele. 

Poslední, často volený „postup“ se nedá považovat za postup v pravém slova smyslu, 

neboť žáci přišli na řešení bez jakýchkoliv pomocných výpočtů. To můžeme odůvodnit 

(Obr. 13) 

(Obr. 14) 

(Obr. 15) 

(Obr. 16) 

(Obr. 17) 
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dobrým vhledem do situace a schopností představit si tuto situaci v hlavě. V každé třídě se 

minimálně jeden takový žák našel. Podívejme se nyní, s jakou odpovědí žáci přicházeli 

nejčastěji.  

Jak jsem zmínila v úvodu této kapitoly, předpokládala jsem, že především žáci, jež jsou 

vedeni podle učebnic prof. Hejného a kolektivu, přijdou s větším počtem různých strategií 

řešení. Ve třídě AF nepřišel s více možnostmi nikdo stejně tak jako ve třídě AN. Oproti tomu 

v každé ze dvou tříd školy B se našel alespoň jeden žák, který objevil více než jedno řešení, 

ve třídě BF dokonce jeden žák našel celkem řešení tři. Ačkoli tedy můžeme říci, že více žáků, 

jež se nespokojilo pouze s jedním naleznutým řešením bylo ve třídě BF, rozdíl tvoří pouze 

jeden žák, což nelze považovat za směrodatné. Žáci bez rozdílu toho, do kterého typu tříd 

chodí, se tak spokojili s prvním naleznutým řešením.  

Nejfrekventovanější odpovědí tak bylo, že pan Novák mohl sestavit 4 koloběžky           

a 4 tříkolky. S tímto řešením přicházelo nejvíce žáků ve všech třídách. Druhým nejpočetněji 

se vyskytovaným řešením bylo rozdělení koleček do 6 tříkolek a jedné koloběžky. To lze 

odůvodnit tím, v jakém pořadí se objevují jednotlivé prostředky v položené otázce. Jako první 

je uveden prostředek se třemi kolečky, což pravděpodobně žáky vybízelo k provedení této 

operace: 20:3, kterou zjistili, že můžou sestavit 6 tříkolek a zbudou jim ještě dvě kolečka, 

která akorát vystačí na sestavení jedné koloběžky. Další dvě možnosti, žádnou tříkolku a 10 

koloběžek nebo 2 tříkolky a 7 koloběžek se objevovaly v menší hojnosti.  

Úspěšně si s touto úlohou poradily lépe třídy frausovské, nicméně co se způsobu 

uchopení této úlohy týče, nejsou zde znatelné rozdíly. Ve všech třídách se objevovaly různé 

postupy, tudíž nelze říci, že by žáci tříd, v nichž je k matematice přistupováno obdobným 

přístupem, řešily úlohy podobně. Žáci vedeni tradičním způsobem jsou vedeni k zápisu úlohy. 

Ani to se ve větším měřítku neobjevilo, avšak při zadávání testu se mne právě žáci těchto tříd 

ptali, zda musí psát i zápis. 

 

8.2.3 Úloha č. 1 

 

 

První úloha byla úspěšně vyřešena, pokud žák uvedl myšlené číslo. Ačkoli i zde mohlo 

dojít k přepočítání se za současného správného zvolení postupu, žádný takový případ 

nenastal.  

Myslím si číslo. Když k němu přičtu číslo 10, vzniklý součet vydělím 5 a 

následně přičtu číslo 5, dostanu číslo 10. Na jaké číslo myslím? 
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I tuto úlohu bylo možné řešit více způsoby. Jako první bych uvedla ten, jehož zvolení 

představuje žákovu zkušenost s úlohami tohoto typu. Je to takový postup, kdy se na myšlené 

číslo přijde uchopením úlohy od konce a prováděním opačných operací, než je uvedeno 

v zadání, jak ilustruje následující ukázka. 

 

Právě číslo 15 je ono myšlené číslo. Někteří žáci si tyto početní operace zaznamenali 

písemně na papír, u těch, kde byla pouze odpověď, předpokládám stejný postup provedený 

pouze v hlavě.  

Následující ukázka znázorňuje stejný postup jako předchozí s rozdílem v zápisu, neboť 

dílčí výpočty jednotlivých kroků jsou podrženy pouze v hlavě. Takovýto zápis je nesprávný, 

ilustruje však správný myšlenkový proces.  

 

Druhý způsob, jakým se žáci pokoušeli přijít na myšlené číslo, byla metoda pokus-

omyl. Jinými slovy, žáci zkusili tipnout myšlené číslo, provedli početní operace uvedené 

v zadání, a pokud nedostali číslo 10, zaměnili tipované číslo za jiné.  

 

Žáci, kteří vyřešili tuto úlohu tímto způsobem, nemají dostatečnou zkušenost 

s takovouto úlohou, doposud neobjevili zaručený způsob, jak tuto rovnici řešit. Domnívám se, 

že se v mnoha případech žákům povedlo „trefit“ do myšleného čísla ihned napoprvé. Čísla 

uvedená v zadání (samé 10 a 5) nabízí zkusit číslo, které je násobkem 5, takže jejich trefování 

bylo do určité míry promyšlené.  

Podívejme se nyní, jaký způsob volili úspěšní řešitelé této úlohy. Volili i frausovští žáci 

metodu pokusu a omylu, přestože se dostávají s úlohami podobného typu do kontaktu častěji, 

nebo se projeví na této úloze, že častý kontakt s daným typem úlohy vede k objevení 

algoritmu?  

Ve třídě AN úspěšně řešilo tuto úlohu celkem 8 žáků ze 14 zúčastněných. Z těchto 

úspěšných řešitelů přišli na myšlené číslo 3 žáci formou pokusu a omylu, dva žáci k naleznutí 

myšleného čísla pomocné výpočty prováděli pouze v hlavě, tudíž nemůže jasně říci, zda i oni 

(Obr. 18) 

(Obr. 19) 

(Obr. 20) 
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zkoušeli více čísel. U zbylých třech žáků můžeme s jistotou říci, že postupovali odzadu. Mezi 

úspěšné řešitele jsem zařadila i dva žáky, kteří postupovali od konce a prováděli inverzní 

operace, při poslední však číslo 10 omylem přičetli, jak je vidět v následující ukázce. 

Domnívám se, že tato chyba vznikla z nepozornosti z nedostatku energie, neboť předchozí 

kroky volili žáci správně, tudíž algoritmus potřebný k vyřešení této úlohy znají. 

 

Z celkového počtu 9 žáků třídy AF, kteří přišli na myšlené číslo, zaznamenali 4 žáci 

svůj výpočet takto:  

. 

To, zda jim číslo 15 přišlo na mysl jako první, a byla to tak metoda pokus-omyl, se 

můžeme jen domnívat, neboť na pomocném papíru nejsou vidět žádné stopy po přepisování 

čísla, jako tomu bylo u žáků z předchozí třídy, které jsem tak mohla zařadit do skupiny 

pokusu-omylu. Prokazatelně tuto metodu zvolili 2 žáci, 2 žáci počítali pouze v hlavě a pouze 

jeden písemně zaznamenal svůj myšlenkový postup počítání od konce. To může být 

zapříčeněno tím, že obvykle jsou tyto úlohy zadávány jako rozcvička a děti je řeší zpaměti. 

Ve srovnání s třídou AN tak není patrný znatelný rozdíl v tom, že by žáci z této třídy, 

pro něž by tato úloha vzhledem k používané učebnici měla být familiárnější, měli náskok ve 

způsobu řešení, nicméně nevím, jestli tento typ úloh paní učitelka třídy AF zařazovala. 

Procentuelně zvládlo tuto úlohu dokonce vyřešit více žáků ve třídě AN. 

Žáci tříd BN a BF se s touto úlohou co do úspěšných řešení poprali téměř nastejno, 

68:62 procentům z celkového počtu zúčastněných žáků v rámci jedné třídy. Najdou se u této 

dvojice tříd znatelné rozdíly ve způsobu řešení? Následující graf znázorňuje, kolik procent 

žáků z úspěšných řešitelů počítalo úlohu pouze v hlavě, kolik viditelným způsobem již 

používá ověřený postup neboli algoritmus a kolik jich počítalo jinak, např. dosazováním 

jednotlivých čísel a počítáním klasicky tak, jak jdou jednotlivé numerické operace v zadání po 

sobě.  

(Obr. 21) 

(Obr. 22) 
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Jak je vidět, znatelně větší procento žáků třídy BF řešilo úlohu pouze v hlavě. 

Prokazatelně použilo algoritmus pouze 15 % úspěšných řešitelů této třídy. To však 

neznamená, že by ti, co k vyřešení úlohy prováděli početní operace zpaměti bez písemných 

pomocných výpočtů, nepostupovali stejně jako ti, kteří zaznamenali algoritmus na papír.     

Ba naopak, troufám si tvrdit, že ti žáci, kteří úlohu řešili zpaměti, mají do této úlohy největší 

vhled a pro vyřešení používají ověřený postup. Za tohoto předpokladu bychom tak mohli 

považovat žáky třídy BN za zkušenější co se této úlohy týče, neboť čtyři pětiny úspěšných 

řešitelů přišly na myšlené číslo buď z hlavy, popř. za použití algoritmu. Pouze 20 % žáků 

hledalo toto číslo jinými způsoby, především pak dosazováním myšleného čísla                      

a dopočítáváním. Nicméně rozdíl mezi těmito dvěma třídami v tom, kolik žáků řešilo úlohu 

jiným způsobem než v hlavě nebo viditelně provedenými opačnými početními operacemi, 

představuje pouze 11 %, tudíž můžeme považovat žáky obou tříd za podobně zkušené v řešení 

úloh tohoto typu.  

Podívejme se nyní na poslední úlohu a nejčastější chyby, kterých se žáci dopouštěli. 

8.2.4 Úloha č. 4 
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Poslední úloha, početní had, byla nejméně důležitá a směrodatná. Do experimentu jsem 

ji zařadila ze dvou důvodů. Prvním z nich bylo zjistit, zda žáci kromě vypočítání obvyklé 

úlohy typu 2.10 nebo 13+15 zvládnou rozhodnout o tom, kterou početní operaci je nutno 

provést. To znamená nejen mít znalost např. malé násobilky, ale rozumět souvislostem mezi 

danými numerickými operacemi. Druhým důvodem zařazení této úlohy do experimentu bylo 

poskytnutí každému žákovi možnost alespoň v nějaké úloze uspět. Jednotlivé kroky hada 

odpovídaly učivu, které by měli zvládnout i žáci druhých ročníků ZŠ s výjimkou násobilky 6, 

která je ale obvykle vyučována hned na začátku třetí třídy. Přesto mělo v této úloze velké 

množství žáků chybu. 

Za úspěšně vyřešené byli považováni takoví hadi, ve kterých byly správně doplněny 

všechny dílčí kroky, všechny jednotlivé početní operace. Téměř polovina všech žáků, 47 %, 

provedla alespoň jednu početní operaci nesprávně. Co dělalo žákům největší problém? Pro 

přehlednost jsem jednotlivé kroky očíslovala od 1 do 10, jak je vidět na Obr. 23. 

Největší obtíže dělala žákům 4. početní operace, tj. ta, jež následovala po vynásobení 

čísla 7 číslem 6. Ať už žáci pracovali se správným součinem těchto dvou činitelů, tj. s číslem 

42 představující v následujícím kroku menšenec, nebo nikoli, najít menšitele, kterým by 

získali rozdíl odpovídající číslu 29, dělalo žákům potíže, ačkoli toto učivo, odčítání do 100 

s přechodem přes desítku, je zařazováno již ve druhém ročníku ZŠ. Ze všech chyb, které žáci 

při řešení této úlohy udělali, byla právě tato nejfrekventovanější. V různé podobě se objevila 

téměř u 3/5 neúspěšných řešitelů. Jinými slovy tento krok nezvládlo 19 z 33 žáků. Mezi 

chybnými menšiteli se objevila vícekrát čísla 14, 21 nebo 33, nejfrekventovaněji, celkem        

6 krát, pak číslo 23. K tomu žáci pravděpodobně došli tak, že si zapomněli „podržet“ desítku 

po odečtení 9 od 2. 

Další chybou, jež se objevila napříč všemi třídami, byla operace sčítání, ve které chyběl 

druhý sčítanec (5. početní operace). Žáci měli doplnit tento krok: 29 + __ = 50. Podobně jako 

v předchozí operaci, jež činila žákům obtíže, i zde bylo problémem opomenutí jedné desítky. 

Místo čísla 21 tak žáci nejčastěji doplnili číslo o deset větší, tj. 31. 

Ve většině případů došlo k chybování díky přepočítání se či nepozornosti. Žáci již 

mohli být unaveni, neboť vynaložili spoustu svého úsilí při řešení předchozích kroků, 

potažmo i předchozích úloh. Předpokládala jsem, že žák, jehož vyřešeného hada vidíme na 

obrázku níže, v druhé části, lidově řečeno, střílel čísla od boku. Po důkladném zamyšlení je 

však patrné, že to není pravda. Problém představuje změna směru šipek a s tím související 

čtení zprava doleva. Odvození některých čísel by potřebovalo autorovo vysvětlení, některé 
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kroky jsou však patrné. Na číslo 127 žák přišel odečtením čísla 13 od 140, na 140 

pravděpodobně vynásobením čísla 20 číslem 7, při dělení 71 číslem 10 zanedbal zbytek.  

 

Tím se opět potvrzuje to, že ačkoli se někdy může na první pohled zdát, že žák uchopil 

úlohu zcela mylně, pečlivější zamyšlení ukáže opak. Proto je důležité nesoudit žáky pouze 

z písemného projevu, ale vybízet žáky k obhajobě svého postupu. Troufám si však říci, že 

určitě se najdou žáci, kteří občas „vyřeší“ úlohu bez promyšlení. Paní učitelka tříd AN 

dokonce sama uvedla: „Jakmile některým žákům nejde o známku, ztrácí motivaci, a tím se 

snižuje jejich snaha nad úlohou přemýšlet.“ 

To, jak žáci nad jednotlivými úlohami přemýšleli, si blížeji přiblížíme následující 

kapitolou. 

8.3 Rozhovory s vybranými žáky 

V kapitole Řešení jednotlivých úloh probíhala analýza toho, jak žáci dané úlohy řešili, 

na základě záznamů provedených ať už v samotném zadání nebo na pomocný papír. Jinými 

slovy, to, jak žáci při řešení jednotlivých úloh postupovali, bylo odvozeno z písemných 

poznámek žáků. O tom, co přesně se odehrávalo v jejich hlavách, o jejich myšlenkových 

postupech, se můžeme ze záznamů pouze domnívat s výjimkou několika žáků, se kterými po 

vyřešení úloh proběhl rozhovor. 

Po předchozí dohodě s vedoucí práce byli z každé třídy vybráni vždy dva žáci, kteří 

přiblížili řešení jednotlivých úloh blížeji. Tyto žáky jsem volila na základě jejich písemných 

záznamů, popř. odpovědí na jednotlivé úlohy. Protože jsem chtěla, aby rozhovory proběhly co 

nejdříve po odevzdání testu a žáci tak měli úlohy v živé paměti, výběr proběhl spíše náhodně, 

přesto jsem se snažila zvolit žáky, v jejichž písemném záznamu bylo něco, co na první pohled 

vyžadovalo objasnění. Nyní již vím, že nejlepší by bylo provést rozhovor s každým. Nakonec 

jsem vybrala takové žáky, z nichž někteří měli všechny čtyři úlohy vyřešeny správně, ale       

u některé úlohy neměli pomocné výpočty, jiní na nějakou úlohu našli chybnou odpověď, ale 

(Obr. 24) 



 

61 
 

bylo vidět, že se o řešení pokoušeli. Některým z takových žáků se při samotném rozhovoru 

podařilo najít správné řešení nebo alespoň objevit vlastí chybu ve svém řešení. 

Rozhovory probíhali prakticky ihned po skončení řešení úloh celou třídou, tudíž bylo 

pro žáky jednodušší hovořit o svém postupu, neboť ho měli v čerstvé paměti. Zároveň jim 

bylo před rozhovorem ponecháno několik minut na připomenutí si jednotlivých úloh. Chybná 

řešení nebyla před rozhovorem nijak opravována, ani nebylo žákům řečeno či naznačeno, že 

úlohu řešili neúspěšně. 

Důležité bylo zajistit co nejvíce uvolněnou atmosféru, aby se žáci nestyděli či nebáli 

mluvit. Žáci ze tří tříd mne znali již z dřívějška, nicméně i tak na nich byla vidět lehká 

nervozita. I proto byli žáci před každým rozhovorem ujištěni, že se nejedná o žádné zkoušení, 

že mne jen zajímá, jak postupovali a že se nemusí bát cokoli říct, nic nebude špatně. Jak jsem 

uvedla výše, rozhovoru se zúčastnili vždy dva žáci ze třídy. Přemýšlela jsem, zda dělat 

rozhovory tzv. po jednom, nebo za přítomnosti obou žáků. Na jednu stranu by se mohli 

navzájem ovlivňovat, pokud by se rozhovoru zúčastnili současně. Na druhou stranu jsem měla 

pocit, že kdybych byla v jejich roli, cítila bych se příjemněji za přítomnosti spolužáka či 

spolužačky. Nakonec jsem toto rozhodnutí nechala na samotných žácích, respektive jsem se 

jich zeptala, zda jim nebude vadit mluvit jeden před druhým. Všichni souhlasili s tím, že 

rozhovor bude probíhat ve třech (já + dva žáci). 

Podívejme se nyní na záznamy jednotlivých rozhovorů, které byly zaznamenávány na 

kameru ve fotoaparátu. Písmeno J znamená „já“, písmeno Ž představuje to, že mluví žák.  

8.3.1 Rozhovor č. 1 

Ačkoli se rozhovoru zúčastnili oba žáci ze stejné třídy současně, pro přehlednost bylo 

video rozděleno tak, že každý žák má svůj záznam. Tento rozhovor proběhl jako zcela první, 

a to se žákem ze třídy AN, který své zadání odevzdal jako jeden z prvních, po 8,5 minutách, 

úlohu č. 1 a 3 však měl vyřešenou neúspěšně. Musím říci, že tento rozhovor byl pro mne 

nejtěžší ze všech, a to z několika důvodů. Za prvé byl prvním, když nepočítám pilotní,            

a ačkoli jsem měla rozmyšleno, jak se ptát, odpovědi žáka mne lehce rozhodily. Do všech 

rozhovorů jsem šla s tím, že nechci žáky nijak navádět k určité odpovědi či k hledání jiného 

řešení. Nechtěla jsem svými otázkami žáka manipulovat, nicméně jak tento žák uvedl hned 

v úvodu, jen stěží hledal slova, kterými by popsal své myšlenkové pochody. Snažila jsem se 

mu pomoci hledat slova, ale tím jsem pravděpodobně žáka trochu ovlivnila. Proto považuji 

tento rozhovor za méně úspěšný, nicméně i přesto přínosný, neboť právě z tohoto rozhovoru 
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můžeme soudit, že tento žák není zvyklý v hodinách matematiky obhajovat či vysvětlovat svá 

řešení, své postupy.  

 

1_J01: Můžeš mi říct, jak jsi postupoval u té jedničky.  

1_Ž01: Protože...(Následuje ticho.) 

1_J02: Jenom mi řekni, jak jsi na to přišel.   

1_Ž02: Já nevím, jak to říct. 

1_J03: Protože nemáš žádný výpočet.  

1_Ž03: No deset...(hledání slov) je v násobilce 2, tak jsem věděl, že to bude dvojka, 

potom když tam dám krát k tomu a ne děleno, tak mi vyjde zpátky 10.  

1_J04: Takže jsi šel naopak?  

1_Ž04: Hm. A mám tam chybu. 

1_J05: Jak to? 

1_Ž05: Tam by měla být dvojka.  

1_J06: Kde? 

1_Ž06: Tady. (Ukazuje na místo, kde je napsána jeho odpověď.) Jako dvě. 

1_J07: Takže si myslím číslo 2, jo? 

1_Ž07: Hm. 

1_J08: Dobře. Chceš si to přepsat? (Následně si žák tužkou opraví svou odpověď.) 

Takže jsi vzal to poslední číslo a vydělil jsi ho... 

1_Ž08: Dvojkou.  

1_J09: Tak jo. Jak jsi postupoval u té druhé úlohy? 

1_Ž09: (Čte svůj písemný záznam.) 17 + 26 = 33 a 46 je větší než 33. 

(Obr. 25) 
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1_J10: Takže to jsi jen spočítal. Žádný zápis jsi nepotřeboval udělat. 

1_Ž10: Hm. 

1_J11: A teď by mě zajímaly ty tříkolky a koloběžky. 

1_Ž11: Dvacet děleno čtyřma se rovná pět a pětka...jsem si rozdělil tu pětku na tři a dvě, 

protože jsem věděl, že dvojkolky jsou ze dvou a tříkolky ze tří.  

1_J12: Takže jsi rozdělil pětku na tři kolečka a dvě kolečka. 

1_Ž12: Hm. 

1_J13: A myslíš, že by to mohlo jít ještě jinak?  

1_Ž13: Já nevím. 

1_J14: Ty máš, že sestavil tři... (Žák dokončí za mě.) 

1_Ž14: Tři tříkolky a dvě koloběžky.  

 

Tento rozhovor probíhal necelé tři minuty. V této fázi však již bylo vidět, že je žák 

nesvůj, působil nejistě, nervózně. Proto jsem mu poděkovala, pochválila ho za zajímavá 

řešení a poslední úlohu již neprobírala i vzhledem k tomu, že u této úlohy šlo především         

o správné dopočítání než o různorodé způsoby řešení.  

Nejzajímavější z tohoto rozhovoru mi přijde způsob uvažování nad úlohou č. 3. Ačkoli 

nebyla jeho myšlenka dotažena do zdárného konce, počáteční fáze zněla slibně. Kdyby se 

takříkajíc trochu popostrčil, např. provedením náčrtku, je možné, že by našel správné řešení. 

Tomuto rozhovoru byla přítomna i spoluautorka následného rozhovoru, z něhož plyne, 

že to, co slyšela, ji nijak neovlivnilo.   

8.3.2 Rozhovor č. 2 

Z předchozí věty je patrné, že druhý rozhovor probíhal s dívkou ze třídy AN, která měla 

všechny úlohy vyřešeny úspěšně, ačkoli na ně potřebovala více času, tj. necelých 15 minut. 

Připomeňme, že maximum, které bylo žákům ponecháno, bylo 20 minut. Tuto dívku jsem 

vybrala především proto, že jsem si nebyla jistá způsobem objevení myšleného čísla u první 

úlohy. Domnívala jsem se, že úlohu řešila metodou pokus-omyl, jak její písemný záznam 

naznačuje. Ve skutečnosti tomu bylo jinak. To potvrzuje moje tvrzení, že z písemných 

záznamů se o postupech můžeme pouze domnívat či soudit vzhledem ke dřívějším 

zkušenostem.  
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2_J01: Můžeme začít tou jedničkou? 

2_Ž01: Jo. Já jsem postupovala tak, jakože 10 a teď „přičtu“, takže jsem to odečítala, 

takže 10 minus 5 bylo 5, tak jsem si to tady napsala, potom „vydělím 5“, takže jsem si to 

jakože 5 krát 5 je 25, potom „přičtu“ tak jsem zase odečetla, takže mi vyšlo, že to je 15.   

2_J02: Takže jsi postupovala od konce. 

2_Ž02: Jo. A tady jsem si to zkontrolovala. (Ukazuje na výpočty znázorňující jednotlivé 

kroky tak, jak jdou v zadání po sobě.) 

 

Druhou úlohu jsme rozhovorem nerozebírali, vzhledem k tomu, že na pomocném papíru 

byl uveden výpočet, ze kterého lze jasně vyčíst, jakou operaci při řešení úlohy žákyně 

provedla. 

  

(Obr. 26) 
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2_J03: Jak jsi přišla na ty tříkolky s panem Novákem? 

2_Ž03: Že jsem zkoušela v hlavě nejdřív třeba 3.3 a tak, aby mi vyšlo sudý číslo, abych 

potom mohla doplnit ty dvojky. Pak to šlo, že to bylo 3.4, to bylo 12, takže 4 ty tříkolky,         

a potom ještě jsem si k tomu přičetla 4 koloběžky jakoby a zbývalo mi dvacet, takže mi vyšlo, 

že mohl sestavit 4 tříkolky a čtyři koloběžky.  

 

Stejně jako u prvního rozhovoru ani nyní jsem se nepozastavovala nad poslední úlohou. 

Ačkoli se tato žákyně dokázala vyjádřit srozumitelněji než předchozí žák ze stejné třídy, bylo 

i v tomto rozhovoru patrné, že na popisování postupu vlastního řešení není žákyně zcela 

zvyklá. Nicméně si pěkně poradila např. v situaci, kdy si nemohla vzpomenout, popř. neznala 

výraz „vynásobit“. Namísto toho popsala konkrétní numerickou operaci, jež provedla, tj. 5.5. 

Následující dva rozhovory proběhly s žáky třídy AF. Budou tito žáci zdatnější 

v popisování svých postupů? Pokud jsou hodiny matematiky vedeny v duchu matematiky 

prof. Hejného, pak by žáci této třídy měli být na vysvětlování svých kroků zvyklí, a tudíž by 

s tím neměli mít obtíže. Podívejme se tedy nyní, jak si s tímto poradili dva žáci ze třídy AF.  

8.3.3 Rozhovor č. 3 

Rozhovory s tímto i následujícím žákem probíhaly ve stejný den jako s předchozími 

dvěma žáky, tj. 16. 6. 2014. Jediný rozdíl je v hodině. Celý experiment včetně rozhovorů 

probíhal ve třídě AF o jednu vyučovací hodinu později než ve třídě AN, a to druhou. Tudíž 

žáci obou tříd nebyli po celém dni unaveni a měli tak velmi podobné podmínky.  

Žák, jenž byl vybrán pro třetí rozhovor, odevzdal zadání s vyřešenými úlohami po 14 

minutách. Na všechny úlohy správně odpověděl, a to bez jakýchkoli pomocných výpočtů. Na 

úlohu s antisignálem sice odpověděl správně, nicméně svou odpověď neměl odůvodněnou.      

I proto mne zajímalo, jakým způsobem nejen tuto úlohu řešil.  
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3_J01: Jak ses dostal k tomuto výsledku? 

3_Ž01: Že jsem si řekl, že když se to vydělí pěti, tak aby to dostalo 5. Když přičtu číslo 5 

a 5, tak je to 10. Tak jsem si řekl 25, teda 15... 

3_J02: Můžeš si to psát, jestli chceš. 

3_Ž02: Tak jo. 15 plus 10 je 25. Tak je to 5. (Provedl následující krok v zadání.) Tak 

jsem to přičetl, 5 plus 5 je 10, takže jsem napsal výsledek 15. 

3_J03: Takže jsi tu 15 zkusil jako první a vyšlo ti to? 

3_Ž03: To ne, to jsem udělal víc těch pokusů. 

3_J04: A pamatuješ si ještě nějaká čísla, která jsi zkoušel? 

3_Ž04: Nepamatuju. 

3_J05: Ale zkoušel jsi teda víc čísel. 

3_Ž05: Jo. 

 

Tímto rozhovorem se opět potvrdilo to, co jsem uvedla výše, a to že pouze z odpovědi 

můžeme jen předpokládat způsob řešení. Ačkoli pouhá správná odpověď bez pomocných 

výpočtů může znamenat dobrý vhled do úlohy tohoto typu, tento žák, který úlohu řešil 

(Obr. 27) 
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metodou pokus-omyl, algoritmus pro úlohu tohoto typu neznal, přesto pomocné výpočty 

prováděl pouze v hlavě. 

Přínosný byl i rozhovor nad druhou úlohou, kde měl žák pouze odpověď, aniž by ji 

odůvodnil. Proto jsem se zpočátku domnívala, že odpověděl bez toho, aniž by měl 

promyšlené odůvodnění. I proto jsem původně toto řešení zařadila mezi neúspěšná.              

Po provedení analýzy rozhovoru jsem tedy opravila úspěšnost řešení této úlohy ve třídě AF, 

neboť i tento žák úlohu správně vyřešil, což dokazuje následující rozhovor. 

 

3_J06: U té dvojky jsi napsal, že ten Honza neměl stejný počet kuliček na začátku hry. 

Jak jsi na to přišel? 

3_Ž06: Že když jich měl 26 a prohrál 17, tak jsem přičetl 26 plus 17 a rovná se 43. (Žák 

spočítal takto: 26 + 4 + 13 = 43.) 

3_J07: Takže jsi to všechno počítal v hlavě? 

3_Ž07: Jo.  

3_J08: Takže jsi počítal v hlavě i ty koloběžky a tříkolky?  

3_Ž08: Jo. 

3_J09: A to jsi zkusil hned napoprvé 4 tříkolky, nebo ti třeba taky něco nevyšlo? 

3_Ž09: Nevyšlo mi třeba, že jsem si vzal 5 tříkolek, ale pak by to nebylo stejně 

koloběžek.  

3_J10: Tys to bral, že musí být stejný počet koloběžek a stejný počet tříkolek. 

3_Ž10: No.  

 

I u třetí úlohy žák zkoušel různé možnosti. Zajímavým zjištěním bylo  pochopení této 

úlohy žákem, kdy hledal takové množství tříkolek, aby mu zbyla kolečka na stejné množství 

tříkolek.  

Žák objasnil svůj proces myšlení velmi srozumitelně, i když se občas zadrhával             

a přemýšlel, jak větu formulovat. Oproti žákům ze třídy AN se však vyjadřoval lépe 

především v tom smyslu, že jsem mu nemusela nijak pomáhat při formulaci vět, nijak ho 

„nepostrkovat“.  

8.3.4 Rozhovor č. 4 

Poslední rozhovor se žákem, resp. žákyní této školy, proběhl jen o pár minut později 

než předchozí. I tato žačka měla úlohy vyřešeny správně až na poslední, kdy chybně doplnila 

operaci, v níž chybovalo nejvíce procent žáků. U první a třetí úlohy neměla žádné pomocné 
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výpočty, proto mne zajímalo, jak postupovala. Ještě doplním, že své zadání odevzdal po 11 

minutách. 

 

 

 

4_J01: U té jedničky jsi také napsala pouze výsledek, tak jak jsi postupovala?  

4_Ž01: Já jsem si nejdřív myslela, že je to první číslo 10. (Provede všechny početní 

operace ze zadání a vyjde jí číslo 9.) Ale nejde to, protože to není 10. Takže jsem pak zkusila 

15. (Opět spočítá.)  

 

Způsob řešení druhé úlohy nebylo nutné objasňovat vzhledem k písemným poznámkám 

žákyně. Nutné bylo objasnit řešení třetí úlohy.  

 

4_J02: Jak jsi přišla na tu trojku? 

4_Ž02: Nejdřív jsem si myslela, že jako 20:2 je 10, ale pak jsem tam chtěla dát i nějaké 

tříkolky, takže jsem zkusila jednu tříkolku a několik koloběžek, ale to nešlo, takže jsem dala 

dvě tříkolky a sedm koloběžek.  

 

Na dotaz, zda přemýšlela o jiné možnosti, jak sestavit tříkolky a koloběžky, odpověděla 

negativně. Spokojila se s jednou, kterou našla, a po dalších již „nepátrala“. To samé potvrdil 

předchozí žák.  

(Obr. 28) 
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Žákyně odpovídala téměř ihned po položení otázky, a ačkoli není původem z České 

republiky a s jazykem má trochu problémy, v rozhovoru vše objasnila a vysvětlila velice 

srozumitelně a bez váhání.  

Podívejme se, jak si s objasňováním svého řešení radili žáci ze školy B.  

8.3.5 Rozhovor č. 5 

Tuto žákyni třídy BF jsem vybrala pro rozhovor z několika důvodů. Prvním z nich je, že 

vyřešené úlohy odevzdala velice rychle, po 6,5 minutách, a k tomu zcela správně. U první 

úlohy neměla žádné pomocné výpočty, tudíž jsem se chtěla dozvědět, jak k výsledku přišla. 

Dalším důvodem byl zajímavý způsob řešení úlohy s koloběžkami a tříkolkami. 

 

 

 

5_J01: Jak jsi přišla na to číslo 15?  

5_Ž01: Já jsem zkoušela násobky pěti. Nejdřív jsem zkusila pětku, přičetla jsem k němu 

desítku, vydělila to 5 a tak dále, zkoušela jsem to po pěti a pak mi vyšlo 15.  

5_J02: Takže jsi zkusila 5, 10 a pak 15? 

5_Ž02: Hm.  

(Obr. 29) 
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Tento rozhovor opět potvrzuje to, co jsem uvedla výše, a to že žáci, přestože zvolili 

metodu pokusu-omylu, promyšleně trefovali násobky pěti. Současně dokazuje, že pouze 

z odpovědi nemůžeme soudit, zda žák do úlohy vidí a zná pro ni algoritmus.  

Nad úlohou dvě nebylo třeba žádné vysvětlování, neboť pomocný výpočet 17 + 26 = 43 

jasně dokazuje postup žákyně. Proto se rovnou podívejme na objasnění postupu u třetí úlohy. 

 

5_J03: Zajímaly by mne ty koloběžky.  

5_Ž03: Já jsem si spočítala, že oboje dohromady je pět, a když to má být dvacet koleček, 

tak budou od každého čtyři.  

5_J04: Nenapadla Tě ještě nějaká jiná možnost? 

5_Ž04: Ne.  

 

Žákyně neměla s vyjadřováním žádné problémy, pohotově ihned odpovídala                   

a srozumitelně vše vysvětlila.  

Následující rozhovor s žačkou stejné třídy nebyl bohužel z technických důvodů 

zaznamenán, i tak se ale na její způsob řešení pojďme podívat.  

 

8.3.6 Rozhovor č. 6 

Tuto žákyni jsem pro rozhovor vybrala především z toho důvodu, že bylo vidět, jak se 

snaží přijít na 3. úlohy, jak můžeme vidět z písemných záznamů na Obr. 30/2.  

 
(Obr. 30/1) 
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Právě na tuto úlohu jsem se žačky ptala. Bylo vidět, jak ji štve, což potvrzuje i její 

písemný záznam, že na správné řešení nepřišla. Na otázku, jak postupovala, odpověděla, že 

zkoušela všechno možné, ale že vůbec nevěděla. Ze záznamu je však patrné, že se již dostala 

na správnou cestu (číslice 8 a 12 jsou toho důkazem), nicméně je poté dělila čtyřmi, 

pravděpodobně proto, že při pohledu na tyto dvě čísla se nabízí 4 jako společný dělitel. 

Troufám si říct, že této žákyni by pomohl náčrtek či jiná názorná ukázce, která by úlohu 

ilustrovala. Pro učitele by však nemělo být stěžejní, zda žák úlohu vyřeší či nikoli, ale 

především to, zda se usilovně o hledání řešení pokouší. Za to by měl být každý žák pochválen, 

neboť i to je pro něj velká motivace. A snaha je to, co by mělo být doceněno.  

Poslední dva rozhovory probíhaly s žáky třídy BN. 

8.3.7 Rozhovor č. 7 

Podobně jako žákyně v pátém rozhovoru i tento žák třídy BN odevzdal své řešení velice 

brzy, po 4,5 minutách, a zcela bezchybně. Vzhledem k tomu, že jsem žáky této třídy vůbec 

neznala, nevěděla jsem, zda je to u tohoto žáka obvyklé či nikoli. Hned v úvodu rozhovoru 

žák projevil radost, když zjistil, že to má vše správně. 

(Obr. 30/2) 
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7_J01: Tys to měl hrozně rychle vypočítané... 

7_Ž01: A měl jsem to s chybou? 

7_J02: Ne, bez chyby. 

7_Ž02: To se mi stalo poprvé.  

7_J03: Mě by zajímalo, jak jsi přišel na tu 15, jak jsi postupoval. 

7_Ž03: No, 10 – 5 je 5, krát 5 je 25, minus 10 je 15.  

 

Toto objasnění je opět důkazem toho, že ačkoli ze zápisu bychom mohli soudit spíše to, 

že volil metodu pokusu-omylu, jeho vysvětlení dokazuje, že zná algoritmus této úlohy.  

Druhá úloha objasnění nepotřebovala, ze záznamů bylo vše jasné. Podívejme se nyní na 

zápis třetí úlohy. 

 

7_J04: Ta trojka, to tě napadlo z hlavy? 

7_Ž04: No. (Ukazuje na svůj zápis.) 3.6 je 18 + 1, takže 6 tříkolek a 1 koloběžka.  

(Obr. 31) 
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Zajímavé je, že krok 18 + 1 nemá vůbec v záznamu a dále že ukazoval výpočet zprava 

doleva. Na otázku, zda by to šlo i jinak, odpověděl, že tohle ho napadlo hned jako první. Dále 

potvrdil, že nejprve počítal tříkolky, pak dopočítával koloběžky. Jak jsem uvedla dříve, je 

možné, že pokud by pořadí těchto prostředků v otázce bylo naopak, žáci by se soustředili 

nejdříve na koloběžky.  

S vyjadřováním ani tento žák neměl žádné problémy, rozhovor plynul zcela hladce. 

Podívejme se nyní na poslední rozhovor.  

8.3.8 Rozhovor č. 8 

Poslední rozhovor probíhal s žákyní třídy BN, která jako jedna z mála volila grafické 

znázornění úloh, jak je vidět v Obr. 32/2. I proto ji možná řešení zabralo více času, necelých 

14 minut.  

 

(Obr. 32/1) 
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8_J01: Můžeš mi říct, proč sis takhle namalovala ta kolečka? 

8_Ž01: No tak už když jsem slyšela, že dvacet koleček a chtěl sestavovat tříkolky           

a koloběžky, tak já vím, že to neumím. Tak jsem si to nakreslila. Jedna, dvě, tři... (Počítá 

všechna kolečka a zjistí, že jich je o jedno méně.) 

8_J02: Chceš si ho dokreslit? 

8_Ž02: No. 

8_J03: A co teď s nimi? 

8_Ž03: A teď jsem si říkala, jako že zkusím tipnout deset trojkolek, na půlku, a 10.3 je 

30 a to jsem právě neměla, tak jsem se podívala na to a řekla jsem si dvacet a to mi vychází 

jako deset trojkolek a nula koloběžek. Jsem si řekla jako 7 koloběžek, to by bylo 14 a zbylo 

by mě 6. Jo a tak to by vlastně vyšlo!  

8_J04: Tak to tam klidně piš. 

8_Ž04: To by vyšlo na...kolik jsem to říkala? (Jedná se o koloběžky.) 

8_J05: Sedm. 

8_Ž05: 7 koloběžek a ne! Na 6. 

8_J06: Říkala jsi sedm. 

8_Ž06: Jo 7, to je 14 a 6, takže 3. (Myslí 3 tříkolky.) 

 

(Obr. 32/2) 
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Z této části rozhovoru je patrné, jak ji neustále koloběžky a tříkolky běžely hlavou. 

Chvíli byla na dobré cestě, pak ale vypustila, že tříkolka má 3 kolečka. Myslím si, že tato 

žákyně by v klidu úlohu vyřešila bezchybně. Takhle pomotala tříkolky a koloběžky. Přesto si 

však v průběhu rozhovoru sama opravila hned několik chyb a uvědomila si své nesprávné 

řešení, aniž by ji to kdokoli poradil.  

 

8_J07: Ještě by mě zajímaly tady ty čárky. 

8_Ž07: To se mně nechtělo kreslit kolečka, tak jsem to trošku uspěchala, protože jich 

bylo 46. No a já nejsem moc matematička, tak jsem tady viděla, že měl 46 kuliček, takže 

Tomáš – 46... (Ukazuje na čárky znázorňující tento počet.) 

(V tomto momentě se do našeho rozhovoru zapojuje žák z předchozího rozhovoru a ptá 

se: „Tak proč jsi tam nenapsala číslo?“) 

8_Ž07: No abych viděla, protože já neumím to takhle. Já nejsem matematik. A tady 

Honza, to už se mně nechtělo kreslit, protože to zabralo šíleně moc času, tak jsem si řekla, že 

mě to stačí jednou vidět, takže 46 a když jich 17 prohrál, to znamená, že se jich 17 odečetlo, 

tak měl 29, ale tady se píše, (Ukazuje do zadání.) že zbylo mu jich 26. 

8_J08: Ten Honza měl 46 kuliček? 

8_Ž08: 44. Protože kdyby měl 46, tak by mu zbylo po těch 17 prohře 29.  

 

První úlohu řešila žákyně pomocí algoritmu, v poslední úloze měla všechny kroky 

bezchybně. Ačkoli tedy řekla na začátku rozhovoru, že není matematička, troufám si říci, že 

to, že si úlohu musí znázornit pomocí koleček/čárek či jiného grafického záznamu, z ní nedělá 

o nic menší matematičku. Ba naopak, umí úlohu uchopit tak, aby ji samotné to vyhovovalo.  

A právě to může být důkazem toho, že i ve třídě s tradiční matematikou řeší žáci netradiční 

úlohy a především ne předepsaným způsobem, ale mají volnou ruku k tomu, aby si                 

s problémem poradili po svém. Toto je pravděpodobně příčina toho, že oproti třídě AN 

dopadla tato nefrausovská třída podstatně lépe. 

Podívejme se nyní na výsledky experimentu. 

 

8.4 Porovnání úspěšnosti řešení jednotlivých úloh ve třídách N a F 

V předchozích kapitolách jsem objasnila, jak jednotlivé úlohy žáci řešili a že to, co 

odvozujeme z písemných záznamů, nemusí být vždy skutečnost. To je důležité mít v pozici 

učitele na paměti. Nyní se podívejme, jak dopadly jednotlivé dvojice tříd. Poradili si 
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s úlohami lépe žáci, kterým je matematika podávána v duchu prof. Hejného, nebo byli 

úspěšnější v uchopování úloh žáci, kteří jsou vzdělávání tradičním způsobem? 

 

8.4.1 Třídy AN a AF 

Ve třídě AN bylo testováno celkem 14 žáků. Stejně jako v ostatních třech třídách, ve 

kterých byly úlohy žákům zadány, panovala i zde příjemná atmosféra. Žákům bylo řečeno, co 

je čeká, byli uklidněni, že se nejedná o testování, ze kterého by dostávali známku, a že se nic 

neděje, pokud si s nějakou úlohou nebudou vědět rady. Rovněž na ně nebyl vyvíjen nátlak 

z hlediska časového limitu. Současně však byla stanovena podmínka, že žáci pracují 

samostatně bez mé či učitelovy pomoci.  

Ve třídě AF bylo v den zadávání testu přítomno 18 žáků. Podívejme se nyní, která třída 

si s jednotlivými úlohami poradila lépe.  

Číslo úlohy Úspěšné řešení (%) Neúspěšné řešení (%) 

AN AF AN AF 

1 57 50 43 50 

2 43 61 57 39 

3 36 50 64 50 

4 29 50 71 50 

 

Jak vidíme v uvedené tabulce, v řešení všech úloh s výjimkou první byli úspěšnější žáci 

třídy AF. Rozdíl u první úlohy je však téměř zanedbatelný, tudíž u této úlohy můžeme říci, že 

obě třídy dopadly vyrovnaně. Největší rozdíl je pak u úlohy poslední. 

To, že žáci třídy AF dopadnou lépe, jsem tak trochu očekávala. Co mne však 

překvapilo, bylo zjištění, že žáci třídy AN se do řešení úloh často viditelně vůbec nepustili. 

Předpokládám, že si přečetli zadání úlohy, zamysleli se nad ní, ale protože netušili, jak úlohu 

řešit, šli rovnou na další. Toto se nejvíce projevilo u třetí úlohy. Pouze jeden žák (6 %) ze 

třídy AF nezanechal v zadání ani na papíře na pomocné výpočty žádný záznam. Takovýchto 

žáků se však ve třídě AN našlo více. Necelá třetina, 29 %, úlohu vůbec neřešila.  

Následující dvojice grafů znázorňuje, kolik procent žáků z celkového počtu 

neúspěšných řešitelů se do třetí úlohy vůbec nepustilo. Graf vlevo ukazuje třídu AN, graf 

napravo pak třídu AF. 

(Tab. 9) 
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(Grafy 13 a 14) 

Jak je vidět, bez boje tuto úlohu nechala téměř polovina žáků z celkového počtu 

neúspěšných řešitelů. Oproti tomu ve třídě AF se do úlohy vůbec nepustil pouze 1 žák 

představující 11 % z devíti neúspěšných řešitelů. 

S menšími rozdíly se tento rys objevil u druhé úlohy. Do řešení první úlohy se pustilo 

přibližně stejné procento dětí, do poslední úlohy se pustili všichni. I tak je na místě pozastavit 

se nad otázkou, zda se žáci třídy AN rychleji vzdávají, pokud jsou postaveni před netradiční 

problém.  

Podívejme se nyní na následující dvojici tříd. Ukáže se podobný rys i u třídy BN?  

8.4.2 Třídy BN a BF 

V těchto dvou třídách byl v den zadávání testu přibližně stejný počet žáků. V první ze 

dvou zmíněných tříd to bylo 22 žáků, ve druhé třídě pak o jednoho žáka méně, tj. 21. Proto 

v některých případech budu pro lepší představu uvádět vedle procent i samotný počet žáků. 

Ačkoli v porovnání se třídou AN zvládlo úspěšně úlohy vyřešit daleko větší procento 

žáků třídy BN, až na úlohu č. 1, ve které dopadla nefrausovská třída o nepatrný rozdíl lépe 

než třída BF, i u této dvojice tříd si lépe vedla ta třída, ve které je matematice vyučováno 

podle metody profesora Hejného. Jinými slovy, třída BF byla v řešení většiny úloh úspěšnější, 

jak je patrné z následující tabulky. 

  

3. úloha AN

neúspěšné
pokusy

žádné
pokusy

3. úloha AF

neúspěšné
pokusy

žádné
pokusy
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Číslo úlohy Úspěšné řešení (%) Neúspěšné řešení (%) 

BN BF BN BF 

1 68 62 32 38 

2 64 81 37 19 

3 64 86 37 14 

4 62 71 38 29 

 

Šestiprocentní rozdíl u první úlohy představuje přibližně o jedno úspěšné řešení méně, 

tudíž můžeme říci, že v této úloze dopadly třídy vyrovnaně. Podobně tomu je i u poslední 

úlohy, kdy je rozdíl mezi jednotlivými třídami 9 % jen s tím rozdílem, že o něco lépe dopadli 

žáci třídy BF. Téměř stejně velká odchylka je u zbývajících dvou úloh, kdy si s úlohami 

poradili lépe žáci třídy BF.  

Podobně jako u předchozích dvou tříd mne zajímalo, zda se o řešení jednotlivých úloh 

nepokusilo více žáků ze třídy BN stejně tak jako u minulé dvojice tříd, nebo jestli v tomto 

případě budou mít převahu žáci frausovské třídy co se žádného pokusu o řešení úloh týče. 

Následující dvojice grafů znázorňuje procentuální zastoupení neúspěšných pokusů a žádných 

pokusů z celkového počtu neúspěšných řešení u první úlohy.  

 

(Grafy 15 a 16) 

Ačkoli na myšlené číslo úspěšně přišlo o nepatrně více procent žáků třídy BN, téměř 

polovina žáků z těch neúspěšných, 43 %, se o žádné řešení ani nepokusila. Oproti tomu ve 

třídě BF vynaložilo snahu, i když neúspěšně, 87,5 % žáků. Pouze jeden žák z této třídy se 

viditelně nepokusil o žádné řešení. Připomínám, že to nemusí znamenat, že se mu v hlavě nic 

neodehrávalo.  

1. úloha BN

neúspěšné
pokusy

žádné
pokusy

1. úloha BF

neúspěšné
pokusy

žádné
pokusy

(Tab. 10) 
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Druhou úlohu zvládlo úspěšně vyřešit daleko více žáků ze třídy BF. Pouze tři žáci této 

třídy představující 15 % z celkového počtu žáků, řešení nenašli, a z toho pouze jeden se do 

žádného řešení nepustil. Oproti tomu více jak třetina žáků třídy BN neúspěšně řešilo tuto 

slovní úlohu s antisignálem, nicméně stejně tak jako ve třídě BF, i zde se pouze jeden žák      

o řešení nepokusil. Ostatní snahu projevili. Proto můžeme z tohoto hlediska považovat obě 

třídy za stejnoměrné i vzhledem k faktu, že obdobně tomu tak bylo u následující úlohy. 

Poslední úlohu stejně jako v předchozích dvou třídách řešili všichni žáci.  

Co z toho tedy můžeme soudit? Hrají odlišné přístupy ve výuce matematiky roli v tom, 

že se žáci tříd N ani nepokoušejí řešit úlohy, které jim připadají obtížné? Z výsledků vyplývá, 

že tomu tak není, neboť rozdíly mezi žáky tříd BN a BF byly v tomto ohledu zanedbatelné. 

Jak jsem uvedla výše, tento fakt je pravděpodobně dán celkovou filosofií, kterou zastává škola 

B, kdy jsou žáci vedeni k maximálnímu osobnímu rozvoji bez ohledu na to, jaká metoda je ve 

výuce matematiky zvolena. Spíše jde o to, jak jsou žáci vedeni pedagogem. Záleží totiž právě 

na něm, jakým způsobem žáky vede.Je pravdou, že žáci, kteří používají k výuce matematiky 

učebnice z řady Fraus od profesora Hejného a kol., jsou zvyklí řešit úlohy, které vyžadují 

vynaložení většího úsilí, neboť kupříkladu správné řešení je takové, že žák přijde na to, že 

úloha žádné řešení nemá, nebo jsou zvyklí hledat více možností, jak lze úlohu vyřešit. 

Důvodů, proč se velké procento žáků ze třídy AN vůbec nepokusilo najít řešení úloh, může 

být několik. Obava z neúspěchu při řešení, nepochopení zadání, pochopení zadání, ale 

neznalost postupu, lenivost více přemýšlet. Jednou z příčin může být i to, že tito žáci se 

s takovými úlohami nesetkávají často, ba dokonce vůbec, neboť v učebnici, která je těmto 

žákům ve výuce matematiky oporou, jsem takovéto úlohy nenašla. Naopak žáci třídy BN, 

které k výuce používají matematiku z jiného nakladatelství, se s podobnými úlohami 

setkávají. To platí i pro frausovské třídy.  
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9 ZÁVĚR Z VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Cílem výzkumného šetření, experimentu, bylo vyzkoumat, jaký vliv má pojetí výuky na 

uchopování matematických úloh žáky na I. stupni ZŠ, konkrétně pak žáky daných tříd.  

Experiment byl rozdělen do několika fází. Prvním krokem bylo pomocí dotazníkového 

šetření vybrat vhodné třídy do výzkumného vzorku. Dotazník byl zadán celkem v pěti třídách 

na dvou pražských školách. Po jeho vyhodnocení byly z těchto pěti tříd vybrány do 

výběrového vzorku 4 třídy, jež splnili předem stanovená kritéria, a tudíž si byly nejvíce 

podobné.  

Další fází bylo odpilotování experimentu, jehož součástí byl didaktický test a rozhovor. 

Díky této fázi byly mimo jiné podchyceny nedostatky v testu a získala jsem odhad, kolik času 

žákům zabere vyřešení úloh v testu. Současně jsem si ujasnila, jakým směrem budu směřovat 

rozhovor.  

Díky třetí fázi, zadání didaktického testu všem žákům daných tříd a rozhovoru 

s vybranými žáky, jsem získala podklady potřebné k vyvrácení, popř. popření stanovených 

hypotéz.  

Poslední fáze byla nejen z časového hlediska nejnáročnější. Jednalo se analýzu 

matematických úloh vyřešených žáky výzkumného vzorku. Ve většině případů tento rozbor 

probíhal pouze na základě písemných podkladů, osm žáků své řešitelské postupy objasnilo      

i ústně v rozhovoru.  

V první fázi analýzy jsem se zaměřovala především na to, zda žák úlohu řešil úspěšně. 

V tomto momentě jsem si však uvědomila, že úspěšné vyřešení neznamená naleznutí 

očekávané odpovědi. Proto bylo nutné stanovit, jaká řešení budou považována za úspěšná       

a jaká nikoli. Pozornost jsem tedy zaměřila na proces než na samotný výsledek, neboť chybná 

odpověď vždy neznamenala špatně zvolený postup, chybné uchopení úlohy. 

Strategie, jaké žáci volili, jsem odvozovala ve většině případů z písemných záznamů 

žáků. Jak se potvrdilo v rozhovorech, ačkoli se na první pohled může zdát postup jasný, 

skutečnost se mnohdy liší. Tento poznatek byl pro mne velmi přínosným, neboť jsem si pro 

svůj budoucí profesní život uvědomila, jak důležité je nechat si myšlenkový postup popsat 

samotným žákem a nesoudit pouze z písemných záznamů žáků. Současně i žáci si tímto 

krokem mohou odhalit chybu a sami se opravit.  

Zda úspěšně řešilo úlohy více žáků frausovské, nebo nefrasovské třídy, nepovažuji za 

podstatné vzhledem k malému výzkumnému vzorku. To, že celkově dopadli téměř ve všech 
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úlohách lépe frausovští žáci, může mít příčinu v mnoha faktorech, o kterých byla řeč 

v teoretické části této práce. Více než to mne tedy zajímalo, zda žáci vedeni konstruktivisticky 

volí odlišné strategie oproti žákům vedeným spíše transmisivně. Podobnosti v řešení úloh 

však v rámci jednotlivých tříd nebyly shledány. Variabilita strategií při řešení úloh byla napříč 

všemi třídami obdobná. Jedna věc mne však zaujala. Více žáků nefrauovských tříd se             

o vyřešení úloh vůbec nepokusilo, resp. nezanechali žádnou písemnou stopu o pokus úlohu 

řešit. To samozřejmě neznamená, že v hlavě se o řešení nepokoušeli.  

Ačkoli hypotézy stanovené na začátku experimentu nelze zcela jednoznačně potvrdit ani 

vyvrátit, díky výzkumu jsem si uvědomila a naučila mnoho věcí, ze kterých si beru ponaučení 

do budoucna.  
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10 ZÁVĚR 

Diplomová práce pojednává o vlivu pojetí výuky na řešitelské strategie matematických 

úloh žáků 1. stupně ZŠ.  Je rozdělena na dva větší celky – teoretickou a empirickou část. 

Teoretická část práce je dále rozdělena do třech kapitol. První z nich se věnuje přístupům ve 

výuce, a to transmisivnímu a konstruktivistickému. Druhá kapitola definuje faktory 

ovlivňující vyučovací proces, konkrétně motivaci, učitele, žáka, klima třídy a školní učebnice. 

V poslední kapitole pak jsou podány informace o slovních úlohách, žákových představách     

o čísle a problémech, které se při řešení slovních úloh objevují. Empirická část je také 

rozdělena do tří kapitol zahrnujících koncipování výzkumu, výběr výzkumného vzorku          

a samotný výzkum.  

Hlavním cílem práce bylo popsat vliv transmisivního a konstruktivistického pojetí 

výuky především na výuku matematiky. Teoretická část podává dostatečné množství 

informací potřebných k základní představě o roli učitele a žáka v jednotlivých pojetí výuky. 

Cílem empirické části bylo porovnat strategie žáků 1. stupně ZŠ při řešení matematických 

úloh, přičemž jednu skupinu tvořili žáci vedeni konstruktivisticky v duchu matematiky     

prof. Hejného, druhou skupinu představovali žáci vedeni spíše transmisivně. Pro samotné 

šetření byla zvolena metoda kvantitativně orientovaného výzkumu – experiment, jehož 

součástí byly dvě metody. První z nich byl didaktický test, který přinesl poznatky                   

o řešitelských strategií žáků 3. ročníků ZŠ. Z analýzy vypracovaných testů vyplynulo, že 

různá pojetí výuky se neodráží do způsobu řešení matematických úloh. Žáci nezávisle na tom, 

jak jsou v matematice vedeni, přicházeli s různými strategiemi. Větší rozdíly mezi 

jednotlivými skupinami nebyly shledány.  

Druhou metodu představoval rozhovor s vybranými žáky, na jejichž základě došlo 

k bližšímu objasnění zvolené řešitelské strategie a především díky této části výzkumného 

šetření vyplynulo, jak důležité je nesoudit o správnosti řešení pouze z písemných záznamů 

žáků, nýbrž vyžadovat od dětí objasnění jejich způsobu myšlení.  

Vzhledem k malému výzkumnému vzorku a nejednoznačným výsledkům nelze říci, 

jaký vliv má ten či onen přístup ve výuce na řešitelské strategie matematických úloh. Přesto 

bylo pro mne psaní této diplomové práce přínosné, neboť jsem si uvědomila důležitost role 

učitele ve vyučovacím procesu.  
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Závěrem považuji za důležité zmínit, že veškeré videonahrávky a další materiály 

získané výzkumným šetřením nemohu z důvodu ochrany osobních údajů vložit do SIS. Vše je 

archivováno u mne a na požádání mohu předložit.  
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