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ÚVOD
Celou řadu let se řeší problém obliby, tedy spíše neobliby, matematiky ve školách. Hledají se
způsoby, jak matematiku žákům přiblížit a zatraktivnit. Je potřeba se zaměřit především na
žáky, kterým nejde. Ti, kteří jsou v matematice úspěšní, ji mají obvykle rádi, a tak se ji i rádi
učí, nebo se ji učit tolik nepotřebují. Především slabé žáky je nutné povzbudit k práci, protože
mají často sklon k pocitům, že matematiku stejně nikdy nebudou chápat, a nemá tedy smysl
se ani snažit. To, že chceme žákům matematiku přiblížit a zatraktivnit ji, můžeme nazvat
motivací. Motivovat žáky můžeme v hodinách matematiky různými způsoby. Jedním ze
způsobů motivace je i hra, která může, pro děti přirozeným způsobem, např. nahradit běžné
procvičování látky.
Práce se zabývá konkrétně hrou Abaku1 (hra s čísly podobná hře Scrabble) a zkoumá, zda má
její hraní nějaký vliv na matematické dovednosti žáků druhého stupně. Toto téma jsem si
vybrala proto, že učím na druhém stupni a sama hledám metody, jak zatraktivnit hodiny
matematiky pro co největší počet žáků. Na asistentské praxe jsem chodila k paní učitelce
Vávrové, která působí na ZŠ Karla Čapka v Praze. Paní učitelka používá prvky Abaku při
výuce, a tak jsem měla možnost sledovat, jak žáci pracují. Dále jsem také pomáhala při
organizaci a realizaci finálového kola Ligy Abaku v roce 2015.
Cílem práce je zjistit, zda existuje vztah mezi hraním hry Abaku a numerickými schopnostmi
žáků a jejich porozuměním matematickým operacím. Na výzkumném souboru čítajícím
843 žáků zkoumá vztahy mezi oblibou matematiky, úspěšností v ní, počtem bodů
v jednotlivých úlohách testů, rychlostí vyplňování testů a tím, zda jde o nehráče, nebo hráče.
Pokud se jedná o hráče, zkoumá navíc, jestli má nějaký vliv, jak dlouho a jak často žák hru
hraje. Úlohy testů jsou postaveny tak, aby ověřovaly numerické schopnosti žáků a jejich
porozumění aditivním2 a multiplikativním3 operacím.
Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část pomocí dostupné
literatury shrnuje poznatky o motivaci, jejích druzích, motivaci v matematice, hře jako
výukové metodě a především o hře Abaku. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum.

1

Autorem hry je Vladimír Tesař.
Sčítání a odčítání
3
Násobení a dělení
2

8

V praktické části jsou uvedeny cíle výzkumu a hypotézy. Praktická část popisuje metody
sběru dat, výzkumný soubor, průběh pilotní studie, průběh testování výzkumného souboru,
použité metody analýzy dat. Dále obsahuje vyhodnocení výsledků rozdělené po ročnících
i sjednocené a nakonec vyhodnocení hypotéz a diskusi s doporučením pro další výzkum.
Práce je ukončena závěrem, v němž shrnuji výsledky výzkumu. Nakonec jsou zařazeny
přílohy, které obsahují partiář ke hře Abaku (zapisují se tam průběžné výsledky), správná
řešení testů zadávaných na testovaných školách, názorné příklady ke hře Abaku, alternativní
pravidla hry Abaku, vzhled a legendu online internetové verze Abaku ligy a doslovně
přepsané výpovědi učitelů o pozorovaném vlivu Abaku na matematické dovednosti jejich
žáků.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 Motivace
Pedagogický slovník pojem motivace vysvětluje následujícím způsobem:
„Motivace je souhrn vnitřních i vnějších faktorů, které:
1) navazují, aktivují, dodávají energii lidskému jednání a prožívání;
2) zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem;
3) řídí jeho průběh, způsob dosahování výsledků;
4) ovlivňují též způsob reagování jedince na své jednání a prožívání, jeho vztahy
k ostatním lidem a ke světu.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 127)

1.1 Motivace ve výuce
Řada učitelů považuje motivaci za základ úspěšného učení. Pokud žák nebude dostatečně
motivován k učení, nebude moci využít svůj potenciál.
Hrabal, Man a Pavelková (1984) motivaci chápou jako něco, co směřuje, podněcuje a udržuje
chování člověka. Motivaci ve výchovně vzdělávacím procesu považují za prostředek
k aktivizaci činnosti žáka, nebo přímo za významný cíl působení školy v oblasti rozvoje
motivační sféry žáka. Motivace ovlivňuje všechny složky a funkce osobnosti žáka. Motivace
by měla udržovat zájem žáka, je tak potřeba její způsob přizpůsobit úrovni žáka, cíli a obsahu
výuky.
Na to, jakým způsobem je žák motivován k učení, má velký vliv rodina. Lépe motivován
bude podle Obsta (2002) žák, jehož rodiče ochotně odpovídají na jeho otázky, podporují ho
v jeho zájmech, učí ho hledat informace v dostupných pramenech. Pokud žákům rodina
poskytuje zázemí, které podporuje jejich nezávislost a sebedůvěru a dává jim pocit, že na
požadavky školy stačí, nebudou se tolik bát chyby a budou při učení aktivnější. Obst (2002)
také uvádí, že pozitivní sebepojetí je jak příčinou, tak důsledkem úspěšnosti v učení. Nicméně
i žáci, kteří ve škole příliš neprospívají, mohou mít pozitivní sebepojetí, protože jim rodina
dává najevo, že je má ráda takové, jací jsou. Nebo mohou být úspěšní mimo školu, například
na kroužku, v nějakém sportu či být úspěšní u druhého pohlaví.
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Podle Obsta (2002) se motivace mění s věkem, žáci druhého stupně základní školy si
procházejí obdobím, kdy odmítají autority, učitele a školu. V tomto období se významným
motivačním činitelem mohou stát zájmové kroužky, kde je více dětí, které pojí zájem o danou
oblast a vzájemně se motivují.
Důležitou roli v oblasti motivace při výuce zaujímá klima třídy a školy. Učitel by měl být
žákům příkladem, o svůj předmět by se měl zajímat a měl by žákům dávat najevo, že od nich
očekává dobré výkony. Všichni žáci by měli mít pocit, že takových výkonů mohou
dosáhnout. Podle Hrabala, Mana a Pavelkové (1984) učitel motivuje žáky jak vědomě, tak
nevědomě. Nevědomě je motivuje svou osobou, chováním, mimikou a dalšími projevy;
vědomě potom výběrem motivačních prvků, jako jsou hry, netradiční úlohy a další. Aby byl
žák dostatečně motivovaný, nestačí pouze osobnost učitele a vybraná výuková metoda. Na
tom, jak moc je žák motivovaný, se podílí více činitelů. U učitele závisí na tom, jakou péči
projevuje o své žáky a zda jim pomáhá. Dalším faktorem je povaha daného úkolu, tedy jestli
žák vykonává činnost z vlastní nebo učitelovy vůle. Záleží na tom, jestli už žák někdy zažil
úspěch na základě učení či jestli ho rodiče doma povzbuzují. Dalším faktorem je atmosféra ve
třídě, zda je taková, kde žáci kooperují, navzájem si pomáhají, přejí si úspěch a nezávidí si ho.
Roli hraje také to, zda se žák cítí ve třídě neohrožen. Žák potřebuje vědět, že pokud se bude
v hodinách snažit, hlásit se a připravovat se na výuku, nebudou se mu ostatní vysmívat a řadit
ho ke „šprtům“ (Obst, 2002). A samozřejmě závisí na úspěchu, tedy motivovanější bude ten,
kdo je v matematice úspěšnější.
Pokud je žák dostatečně motivován a dostaví se úspěch (dostane dobrou známku, vyhraje
v soutěži, někdo ho pochválí), posílí se jeho sebedůvěra, a tím roste jeho motivace snažit se
dál. Jeho snaha často přinese opět úspěch, a tak to může jít stále dokola. Podobný koloběh ale
funguje i tehdy, pokud žák zažije neúspěch. Setká se s kritikou, klesá jeho sebedůvěra a s ní
motivace k dalším výkonům. Příště už se ani nepokusí. Petty (2013) tyto dva koloběhy
ukazuje na diagramech, které vidíme na obrázku 1.
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Obrázek 1. Diagram motivace (Petty, 2013, str. 56)

1.2 Druhy motivace ve výuce
Vnitřní a vnější motivace
Motivaci můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. Jak uvádí Lokšová a Lokša (1999), základem
správného vývoje osobnosti žáka je vhodné uplatnění vnější a vnitřní motivace.
Vnitřní motivace je podle Lokšové a Lokši (1999) obvykle spontánní, je doprovázena radostí
a vychází z žáka. Žák se učí, protože ho to zajímá a baví, hodí se mu to, nebo ví, že to bude
v budoucnu potřebovat. Žák nepotřebuje žádnou odměnu nebo hrozbu trestem, aby se učil.
Hunterová (1999) navíc uvádí, že u vnitřní motivace jde o průběh aktivity a ne o její výsledek.
Podle Obsta (2002) může učitel vnitřní motivaci u žáků vzbudit zahájením hodiny zajímavým
pokusem či problémem, který probudí poznávací potřeby. Dalším způsobem je dát jim
možnost volby. Podle Obsta (2002) lepších výkonů a vyšší motivace dosahují žáci, kteří se
podílejí na výběru metod, cílů, fyzického a sociálního prostředí, doby učení (kdy a do kdy).
Žák, který má takovou autonomii, podle něj cítí, že je brán vážně, učí se přebírat
zodpovědnost za svá rozhodnutí a spěje k autonomnímu sebeřízení.
Vnější motivace je podle Lokšové a Lokši (1999) často spjata s úzkostí, protože vychází ze
strachu ze špatné známky, z rodičů, z trestů. Obst (2002) uvádí, že žáci s vnější motivací se
snaží dosáhnout maximálního školního úspěchu za vynaložení minimálního úsilí. Látku
nechtějí chápat, potřebují jí rozumět jen natolik, aby zvládli test nebo zkoušení. Naopak žáci
s vnitřní motivací se obvykle snaží proniknout v látce do hloubky. Proto podle Obsta (2002)
12

někteří učitelé odmítají prostředky vnější motivace. Jak tvrdí Lokšová a Lokša (1999), žáci
motivováni z vnějšku často vykazují větší úzkostnost, horší adaptaci na školní klima, menší
sebedůvěru a menší schopnost vyrovnat se se školním neúspěchem než žáci s převažující
vnitřní motivací k učení.
Pozitivní a negativní motivace
Motivaci můžeme také rozdělit podle Pettyho (2013) na pozitivní a negativní. Pozitivní
motivace je například slíbená odměna za dobrou známku, uznání od spolužáků nebo pochvala
od učitele. Pozitivně mohou ve výuce motivovat hry, soutěže, nestandardní úlohy, úlohy
opředené tajemstvím nebo nějak spojené s třídou nebo konkrétním žákem. Negativní motivací
jsou naopak strach ze špatné známky a následného trestu, odsouzení, nepřijetí od spolužáků.
Krátkodobá a dlouhodobá motivace
Petty (2013) dělí motivační faktory na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobými rozumíme ty,
u kterých se výsledek snahy projeví brzy. Žák je krátkodobě motivován se učit, například
protože se blíží písemná práce, za kterou dostane známku. Krátkodobým faktorem může být
i to, že pozitivní výsledky přinášejí úspěch a sebevědomí. Petty (2013) uvádí, že u žáků
převládají krátkodobé motivační faktory. To, že se vědomost žákovi hodí, je dlouhodobý
faktor a není pro žáky tak významný, protože většina učiva má pro ně v tu chvíli minimální
využití v praxi. Dalším dlouhodobým faktorem je, že ovládání daného učiva je potřeba
k dosažení kvalifikace. Tento faktor ovšem podle Pettyho (2013) nebývá každodenním
stimulem k učení.
Demotivační faktory
Negativním způsobem mohou ovlivnit školní výkony nuda a strach ve vyučování. Tyto
faktory označují Lokšová a Lokša (1999) za demotivační. Dále uvádějí, že pokud učitel
nedokáže tyto dva faktory odstranit, stane se, že se žák přestane ve škole cítit dobře, nebude
tam chodit rád, nebude pracovat efektivně, případně se nebude chtít učit vůbec. Nuda je podle
Lokšové a Lokši (1999) způsobena subjektivním pocitem monotónnosti vyučování
a neužitečnosti daného předmětu. Učitel by měl tedy zajímavým výkladem, správnou
motivací a vedením hodiny předcházet nudě, která by mohla snižovat úsilí žáka. Druhým
zmíněným demotivačním faktorem je strach, který, jak uvádějí Lokšová a Lokša (1999),
v lehké podobě může výkon zvyšovat, ale jen do určité míry. Tu když přeroste, tak naopak
výkon žáka sníží. Učitel musí uplatnit individuální přístup k žákům a přistupovat k nim podle
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toho, jak úzkostní od přírody jsou. Někteří lépe pracují pod tlakem, jiní potřebují na práci
klid.

1.3 Motivace v matematice
Z výzkumů TIMSS4 vyplývá, že čeští žáci nemají matematiku příliš v oblibě. Jak uvádějí
Tomášek, Basl a Janoušková (2016) v Národní zprávě o mezinárodním šetření TIMSS 2015,
byl vytvořen ukazatel „index kladného vztahu k matematice“, který vycházel z míry souhlasu
s těmito tvrzeními: Baví mě učit se matematiku, Matematika je nudná, Matematiku mám
rád/a. Žáci vyjadřovali svůj souhlas na škále: 1 – rozhodně souhlasím, 2 – spíše souhlasím,
3 – spíše nesouhlasím a 4 – rozhodně nesouhlasím. Ve svém článku „Srovnání obliby školy
a matematiky pohledem mezinárodních šetření“ Federičová a Munich (2014) uvádějí, že
z výzkumu TIMSS v roce 2007 vyšlo najevo, že na škále od 1 do 4 (1 znamená nejvyšší
oblibu, 4 nejnižší oblibu) v oblibě matematiky žáci 4. ročníku vykazovali průměrně hodnotu
1,84 a 8. ročníku 2,81. Obrázek 2 (Tomášek a kol., 2008, str. 18) porovnává hodnoty indexu
kladného vztahu k matematice v evropských zemích v letech 1995 a 2007 u žáků 4. ročníku.
Obrázek 3 (Tomášek a kol, 2008, str. 24) ukazuje totéž u let 1995, 1999 a 2007 u žáků
8. ročníku.

4

Jak
je
uvedeno
na
stránkách
České
školní
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS: „Mezinárodní šetření TIMSS

inspekce
(Trends in

International Mathematics and Science Study) zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a/nebo 8. ročníku
základní školy v matematice a v přírodovědných předmětech. Cyklus tohoto šetření je čtyřletý. Šetření je na
mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International
Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA), v ČR je jeho realizátorem Česká školní
inspekce. Kromě úrovně znalostí žáků se zjišťuje i vliv domácího prostředí, postoje rodičů apod., což umožňuje
zjistit informace například o selektivitě vzdělávání.“
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Obrázek 2. Porovnání hodnot indexu kladného vztahu k matematice v evropských zemích
(TIMSS, 2007, 4. ročník)

Jak je vidět, vztah k matematice u žáků 4. ročníku se během 12 let v České republice výrazně
zhoršil. Větší míru zhoršení vztahu k matematice má z uvedených států, které se zúčastnily
i v roce 1995, jen Anglie.

Obrázek 3. Porovnání hodnot indexu kladného vztahu k matematice v evropských zemích
(TIMSS, 2007, 8. ročník)

Na obrázku 3 vidíme, že se v České republice o trochu zlepšil vztah k matematice u žáků
8. ročníku od roku 1995 do roku 1999, ale poté došlo k výraznému propadu. Podobnou
tendenci má i Kypr, i když tamní žáci vykazovali v roce 2007 o dost lepší vztah k matematice.
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Nejlepší vztah k matematice mají žáci z Ruska, jejichž vztah se příliš nemění. Největší propad
vidíme od roku 1995 do roku 2007 u žáků ze Slovinska.
Obrázek 4 (Tomášek, Basl, Janoušková, 2016, str. 43) ukazuje oblibu matematiky
a přírodovědy u žáků 4. ročníku u zemí, které se v roce 2015 zúčastnili šetření.

Obrázek 4. Jak rádi se žáci učí matematiku a přírodovědu (TIMSS, 2015, 4. ročník)

Země jsou seřazené podle největší hodnoty indexu a Česká republika je v dolní polovině.
Obrázek 5 (Tomášek, Basl, Janoušková, 2016, str. 44) ukazuje, jak se měnil vztah
k matematice českých žáků 4. ročníku v průběhu let.
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Obrázek 5. Míra souhlasu českých žáků s tvrzením „Matematiku mám rád/a“
(TIMSS, 2015, 4. ročník)

Z výsledků výzkumu TIMSS je patrné, že obliba matematiky stále klesá. To, že žáci nemají
matematiku příliš v oblibě, je pravděpodobně dáno také komplexností matematických
poznatků, nutností logického uvažování a množstvím faktů, které si žák musí osvojit
a zautomatizovat. Učitel by se tedy měl snažit vymýšlet, jak žákům zlepšit jejich přístup
k matematice.
Ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace může učitel využít různých způsobů
motivace uvedených výše. Učitel by měl žákům nabídnout takové činnosti, při kterých budou
bádat, zkoumat a objevovat a které budou rozvíjet jejich sebejistotu a sebevědomí
a podporovat ochotu riskovat. Žáci by měli dostávat takové úkoly, které by rozvíjely jejich
vědomosti, podporovaly jejich samostatnost a odpovědnost. Je vhodné do výuky zařazovat
humor a vytvářet klima podněcující k aktivitě a novým nápadům. V neposlední řadě můžeme
zmínit motivaci hrou nebo soutěží. Petty (2013) uvádí, že žáci rádi soutěží nebo řeší
problémové úlohy, aby dokázali svou pozici ve třídě. Mají podle něj totiž potřebu být alespoň
na úrovni zbytku třídy.
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2 Hra jako výuková metoda
Výuková metoda5 je, jak uvádí Maňák (1997), způsob činnosti učitele propojený s učebními
aktivitami žáků, které jsou orientované na dosažení výchovně-vzdělávacích cílů. Nové
vyučovací metody (do kterých podle Maňáka (1997) spadá hra) mohou doplnit, obměnit,
přetvářet a překonávat ty tradiční. Tradiční metody nejsou ovšem nutně zastaralé či odsouzené
k zániku, protože jsou ověřené praxí a pevně zakotvené ve školské výuce.

2.1 Didaktická hra a její klasifikace
Hra je dominantní činností dítěte v předškolním věku. Nicméně má své místo v celém životě
člověka bez ohledu na jeho věk. Hra podle Krejčové a Volfové (2001) rozvíjí schopnosti
a dovednosti člověka, stimuluje tvořivost a tvůrčí způsob myšlení, přispívá k hlubšímu
sebepoznání a zdokonaluje smysly, postřeh a paměť. Millar (1978) ve své publikaci píše, že
hra slouží k navazování vztahů s dospělými, později s vrstevníky, ke kooperaci a soutěžení,
utváření rolí a podřizování se pravidlům. Krejčová a Volfová (2001) zdůrazňují, že hry
nevyžadují motivaci, protože jsou zpravidla samotné motivací, a tohoto faktu lze využít při
vyučování.
Hra, která má vzdělávací cíle, se nazývá didaktická hra. Taková hra je uvědomělou činností se
specifickým významem a účelem. Pedagogický slovník pojem didaktická hra vymezuje
následujícím způsobem: „Analogie spontánní činnosti dětí, která sleduje (pro žáky ne vždy
zjevným způsobem) didaktické cíle. Může se odehrávat v učebně, tělocvičně, na hřišti,
v přírodě. Má svá pravidla, vyžaduje průběžné řízení, závěrečné vyhodnocení, je určena
jednotlivcům i skupinám žáků, přičemž role pedagogického vedoucího mívá široké rozpětí od
hlavního organizátora až po pozorovatele. Její předností je stimulační náboj, neboť probouzí
zájem, zvyšuje angažovanost žáků na prováděných činnostech, podněcuje jejich tvořivost,
spontaneitu, spolupráci i soutěživost, nutí je využívat různých poznatků a dovedností,
zapojovat životní zkušenosti. Některé didaktické hry se blíží modelovým situacím z reálného
života.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 43) V matematice se dá didaktická hra využít
různými způsoby. Dá se využít k aktivizaci žáků na začátku hodiny, k pochopení, upevnění

5

„Metoda (z řec. Methodos, meta hodos = cesta směrem k cíli) je způsob, jak dosáhnout nějakého teoretického

nebo praktického cíle, je to nutný, přirozený korelát ideje, myšlenky, záměru. Představuje systém postupů
a operací praktického a teoretického osvojování skutečnosti, je soustavou návazných kroků, a to jak v oblasti
vědy, tak i ve všech sférách společenské praxe.“ (Maňák, 1997, str. 5)
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a procvičení nového učiva, k ověření pochopení dané problematiky, k zopakování starého
učiva apod.
Aby mohla být uplatněna motivace hrou, musí hra podle Volfové (1992) odpovídat věkovým
zvláštnostem a schopnostem dětí. Podle ní mladší děti zaujmou spíše hry opředené tajemstvím
a záhady, děti ve věku okolo deseti let si oblíbí spíše různé hlavolamy. S rostoucím věkem se
sice motivační vliv her snižuje, ale zájem o hru se ani v dospělosti úplně neztratí.
Didaktické hry v matematice můžeme členit např. podle Krejčové a Volfové (2001)
následujícím způsobem:
a) vyučovací a kontrolní: U vyučovacích her žáci získávají nové vědomosti
a dovednosti nebo je prohlubují a upevňují. Ke kontrolním hrám žákům stačí dříve nabyté
vědomosti. Cílem kontrolních her je upevnění a kontrola nabytých vědomostí. Obvykle se
setkáváme s hrami, které plní obě tyto složky, jak vyučovací, tak kontrolní.
b) kolektivní a individuální: Mladší děti preferují samostatnou činnost, kdežto na
druhém stupni začínají cítit potřebu spolupracovat a být platným členem skupiny. Roli
u těchto preferencí nehraje pouze věk, ale i nadání pro matematiku, protože slabší jedinec
v prvním ročníku bude raději spolupracovat, než aby řešil pro něj samotného zdánlivě
nesplnitelný úkol. Starší nebo nadanější žák bude úlohy raději řešit individuálně.
c) pohybové a tak zvaně tiché: Pohybové hry jsou takové, kde se při hře využívá
prostor a komunikace žáků. Tiché hry jsou založené na samostatné práci žáků nebo na práci
bez potřeby komunikace.
d) rychlostní a kvalitativní: Didaktické hry, které mají formu soutěže, můžeme dělit na
dva typy. V prvním typu jde o rychlost bez snížení kvality řešení a v druhém typu jde
především o kvalitu a druhotně o rychlost. První typ je vhodný pro automatizaci a druhý pro
řešení složitějších úloh.
e) specifické a nespecifické: Specifické jsou takové, kde není možné měnit jejich
pravidla a pojí se ke konkrétnímu cíli nebo učivu. Nespecifické hry mohou napomáhat
pochopení učiva, jeho upevnění nebo kontrole znalostí.
Jankovcová, Průcha a Koudela (1988) dělí didaktické hry navíc podle doby trvání na
krátkodobé a dlouhodobé, podle místa konání na venkovní a vnitřní, podle převládající
činnosti (jestli jde o osvojování vědomostí nebo pohybové či praktické dovednosti), podle
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hodnocení (zda se hodnotí čas, kvantita nebo kvalita výkonu), podle hodnotitele (zda hodnotí
učitel nebo žáci), podle organizátora (zda hru připravuje učitel nebo žáci).

2.2 Zásady pro zařazení didaktické hry do výuky
Každá hra by měla mít jasně daná pravidla. Učitel je musí být schopen jasně a stručně
vysvětlit, a musí dohlížet na jejich dodržování. Při nedodržení pravidel musí využít předem
daných sankcí. Hru musí učitel předem materiálově i organizačně připravit. Učitel musí dbát
na bezpečí dětí při hře. Pokud učitel zařadí hru, neměl by ji zařadit náhodně, ale měl by vědět,
čeho chce pomocí dané hry dosáhnout. Jak uvádí Volfová (1992), je složité určit hranici mezi
hrou a činností, neboť u každého může být tato hranice vnímána jinak. Hry je možné zařadit
formou hracích hodin, které se budou opakovat například jednou za čtrnáct dní. V úvodní
hodině vyučující určí způsob hodnocení práce. Je potřeba žákům vysvětlit, že nejde o to si od
matematiky odpočinout, ale zabývat se matematikou jiným způsobem, při kterém bude mít
možnost uspět každý. Je důležité, aby žáci věděli, že pro vyučujícího je tato hodina stejně
důležitá jako ostatní. Není potřeba na každou hodinu vymýšlet novou hru. Některé hry žáky
zaujmou až po jejich několikátém opakování, kdy už mají osvojená pravidla a soustředí se
výhradně na obsah hry. Je vhodné volit takové hry, které zapojí co nejvíce smyslů.
Pokud zařazujeme do výuky hru, musíme zajistit, aby se zapojil ideálně celý kolektiv a aby
každé dítě alespoň někdy zažilo úspěch. Může vyluštit šifru, složit obrázek nebo být alespoň
ve vítězném družstvu. Můžeme také vymyslet lehčí varianty hry pro slabší žáky a naopak
těžší varianty pro nadanější žáky. Pokud nelze vymyslet lehčí variantu, je potřeba občas
zapojit hru, kde vítěze určí náhoda. Volfová (1992) uvádí, že samotné vyřešení uspokojuje
citovou oblast a motivuje k dalšímu opakování. Pokud by naopak žák nemohl nikdy být
úspěšný, ať kvůli obtížnosti hry nebo jeho schopnostem a dovednostem, může zažívat napětí,
stres a pozornost může pohltit únava.
Když už učitel nějakou hru vymyslí, je důležitá zpětná vazba od žáků. Je vhodné, aby si učitel
hru i s poznámkami o průběhu a zpětné vazbě sepsal a uložil pro další použití, případně pro
poskytnutí dalším učitelům. Takový zápis by měl obsahovat název, autora, učivo (kterého se
hra týká), ročník (pro který je hra určena), očekávané výstupy, potřebné pomůcky, nároky na
prostor a čas, cíl a pravidla hry, způsob ukončení a hodnocení, další modifikace pravidel,
poznámky o průběhu (zda se zapojili všichni, jak dlouho hra trvala, zda došlo k nějakým
konfliktům) a poznámky o zpětné vazbě (zda žákům přišla srozumitelná pravidla, co se
žákům na hře líbilo, co se při ní naučili).
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2.3 Výhody a nevýhody didaktických her
Výhody didaktické hry jsou podle Krejčové a Volfové (2001) následující: Jsou zdrojem
motivace, zvyšují aktivitu myšlení a rozumové úsilí, a zvyšují koncentraci myšlení. Zařazení
hry do výuky podle nich probouzí v žácích více radosti, zájmu, fantazie a spontánnosti.
Většina her působí socializačně a přináší do hodin vlídnou atmosféru. Hra sbližuje žáka
a učitele a žáky mezi sebou, což může mít velkou roli při začleňování nového žáka do třídního
kolektivu a při vytváření příjemného pracovního prostředí. Didaktická hra ve výuce
matematiky navíc podporuje tvořivý způsob uvažování, procvičuje představivost, paměť
a kombinační a logický úsudek, orientaci v rovině a prostoru. Napomáhá lepšímu vytváření
pojmů, hledání taktických a strategických postupů. K větší iniciativě podněcuje jindy slabší
jedince, a to především díky prvkům napětí a soutěživosti. Některé didaktické hry napomáhají
podle autorek k propojení různých oborů a tím přispívají k jejich funkčnímu propojení
a utváření potřebných souvislostí.
Někdo by mohl namítnout, že na hru při vyučování nezbývá čas, neboť látky k probrání je
mnoho a hodinová dotace je nedostatečná. Nejde přeci o to, aby si žáci hráli, ale musíme je
připravit na zaměstnání a život v dospělosti a něco je naučit. Uvedené argumenty jsou sice
pravdivé, ale nevylučují místo hry v matematice. Lidé si většinou sice v práci také nehrají, ale
musí přemýšlet, řešit problémy a situace, které se vyskytnou. A to je jedním z cílů her, naučit
se přemýšlet a řešit problémy. Jak uvádějí Krejčová a Volfová (2001), nevýhodou
didaktických her může být jejich náročná příprava. Je totiž snazší říct žákům číslo stránky
a cvičení v pracovním sešitě a látku procvičit na úlohách tam, než vymýšlet hry. Navíc pokud
se nedodrží postup, nemusí vést činnost žáků k očekávaným výsledkům. Některé hry mohou
být i finančně náročné nebo je na ně potřeba technika, kterou ne každá škola disponuje. Petty
(2013) uvádí, že pokud jsou pravidelně zařazovány hry, ve kterých nemá šanci uspět slabší
žák, bude to na něj působit demotivačně a nebude se ani snažit, nebo se do her a soutěží
nebude chtít zapojovat. Takovému žákovi by se lépe pracovalo při skupinových hrách, ale při
takových hrách učitel obtížně zajistí, aby se na práci podíleli všichni. Podle Pettyho je
nevýhodou některých didaktických her, především soutěží, že žáci mají tendenci se posmívat
ostatním kvůli jejich chybám.

2.4 Matematické soutěže
Jak uvádí Sochorová (2011), mezi didaktické hry se řadí i soutěže. Výsledek takových
didaktických her je podle ní posuzován s ohledem na pořadí žáků (skupin žáků). Žáci jsou
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tedy motivováni porovnáním s ostatními. Soutěže bývají podle Novotné (2009) pedagogicky
nejúspěšnějšími hrami. Tyto hry podle ní podporují spád aktivit, dělbu práce ve skupině
a zainteresovanost každého jedince. Dále uvádí, že je každý pak schopen mobilizovat své síly
a vymýšlet různá řešení a východiska. Cílem žáka je ve hře vyhrát, kdežto cílem vyučujícího
je prostřednictvím hry dovést žáky k porozumění, postojům nebo dovednostem.
Učitel může soutěž zařadit do různých částí hodiny. Na začátku hodiny se hodí soutěže na
zopakování látky z předešlé hodiny nebo starší. Rychlá soutěž na začátek hodiny je například
taková, ve které se všichni žáci postaví a postupně jednotlivým dvojicím učitel zadává úlohy
a kdo dříve a správně odpoví, zůstává stát a druhý si sedne. Z vlastní zkušenosti znám
případy, kdy se někteří žáci nechají schválně vyhodit, protože se jim nechce řešit úlohy.
V takovém případě zavádím hru opačně a sedají si ti, kteří odpověděli správně. V další takové
soutěži mají všichni žáci položenou hlavu na stole a zavřené oči. Učitel něco řekne, a pokud
to byla lež, musí se žáci přihlásit, v opačném případě nechají ruku dole. Ti, kteří zareagovali
chybně, vypadávají a učitel (nebo raději nějaký žák) vysvětlí, jak to mělo být správně.
V průběhu hodiny můžeme zařadit soutěže upevňující nové pojmy nebo na procvičení
numerického počítání například s právě probíraným oborem čísel. Například žáci mohou
dostat tajenku, kde každé písmeno odpovídá nějakému výsledku. Při správném vyřešení
uspořádaných úloh tajenku odkryjí a vyhrává nejrychlejší. Podobně mohou fungovat součtové
pyramidy, kde žáci postupně doplňují jednotlivá patra pyramidy tak, že nad dvě čísla píší
jejich součet (rozdíl, součin, podíl).
Učitel může zařadit hru na konec hodiny jako odměnu za práci při hodině nebo jako využití
zbývajícího času, ve kterém by nemělo smysl začínat nic nového (a závěrečné shrnutí hodiny
už proběhlo). Například můžeme napsat Abaku řadu. Je to řada čísel, ve které žáci hledají
rovnosti s jednou matematickou operací. Například pokud v řadě žák uvidí 2510, napíše si
2 · 5 = 10. Kdo najde nejvíc rovností, vyhrál.
Kromě soutěží, které nemají pokračování, může učitel zavést soutěž, při které se povede
průběžné pořadí a bude hrána pravidelně. Jednou z takových soutěží jsou „aritmetické
závody“ (dříve také „Algopreteky“), které stojí, jak uvádějí Hejný a Stehlíková (1997), na
myšlence učitelů Základní školy Košické v Bratislavě z let 1978–1985. „Aritmetické závody“
je vícekolová soutěž, ve které si v každém kole žák vybírá obtížnost úloh (čím těžší úloha, tím
více bodů), které musí za daný časový úsek vyřešit. Vyřešit musí vše, získá tedy plný počet
bodů, nebo nic. Počet úrovní obtížnosti a časový úsek je dán danou látkou a povahou úloh.
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Pokud žák vyřeší soubor úloh na kartičce, kterou si vybral, může dostat další. Žák nemůže
řešit jednu kartičku víckrát. Před samotným kolem je jedno kolo „mimo soutěž“, ve kterém si
žáci vyberou obtížnost a podle výsledků si mohou dle daných pravidel vzít jednodušší nebo
obtížnější kartičku na soutěžní kolo. Žáci jsou předem obeznámeni s tématem dalšího kola,
aby se mohli připravit. Pro zvýšení motivace je vhodné opravovat a vyvěšovat výsledky ještě
týž den. Hra umožňuje i slabším žákům zažít úspěch, protože si vybírají úroveň, na kterou se
cítí. Podle autorů článku hra nezabere více než 3 minuty na začátku vyučování, žáci jsou
během hry ukáznění a hra je baví.
Matematické soutěže neexistují jen v rámci vyučování, ale mohou se objevit i v mimoškolní
zájmové činnosti. Mezi soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR patří Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda atd. Přidanou hodnotou
těchto matematických soutěží je, že rozvíjí matematicky nadané žáky a zvyšují prestiž škol,
které na nich žáci reprezentují. Často vyhledávané jsou také například korespondenční
semináře, které pořádají různé kluby nebo střední a vysoké školy. Těm nejnadanějším je
doporučeno řešit především Matematickou olympiádu, které se mohou účastnit žáci od
5. ročníku ZŠ až po maturitu. Oproti tomu Matematický klokan je určen pro celé třídy. Je
určen pro žáky od 4. ročníku až po maturitní ročník.
Výše zmíněným soutěžím se nebudu podrobněji věnovat, protože hra (soutěž), která je
v centru pozornosti mé práce, má jiný charakter.

2.5 Vliv matematických her a soutěží na rozvoj matematických znalostí
a dovedností
Výzkumů, které zjišťují, jaký má vliv hraní her na rozvoj matematických znalostí
a dovedností žáků není mnoho. Některé výzkumy, které se mi podařilo najít, popisuji dále.

2.5.1 Hra Deal or No Deal
Na univerzitě v Jižní Alabamě byl proveden výzkum týkající se hry Deal or No Deal.
Výsledky výzkumu, které nyní popíši, vycházejí z článku autorů Chow, Woodford a Maes
(2010).
Hra Deal or No Deal je zaměřená konkrétně na podporu pochopení a zapamatování učiva
z kurzu Úvod do statistiky.
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Pravidla hry: Moderátor/bankéř vyzve soutěžícího, aby si vybral 1 z 26 kufříků. Každý kufřík
skrývá určitý peněžní obnos v rozmezí od 1 centu po 1 milion dolarů. Soutěžící si kufřík
vybere a jeho obsah se tímto stává jeho majetkem, ale až do konce hry soutěžící neví, jakou
hodnotu kufřík má. Soutěžící musí postupně odhalovat obsah zbývajících kufříků. Šance na
vysokou částku skrytou v kufříku se postupně snižují/zvyšují s každým dalším odkrytým
kufříkem. Po otevření určitého množství kufříků moderátor soutěžícímu nabídne odkoupení
kufříku za určitou částku a zeptá se Deal or Not Deal? Pokud soutěžící přijme, hra končí
a odhalí se obsah zvoleného kufříku. Soutěžící zjistí, zda udělal dobře, že nabídku přijal.
Pokud soutěžící nabídku nepřijme, zřejmě doufá ve větší hodnotu kufříku a hra pokračuje.
Z hlediska statistiky by měla být nabídka přijata v případě, že se rovná nebo je větší než
očekávaná hodnota6 kufříku. Ta se dá lehce vypočítat, protože u každého kufříku je stejná
pravděpodobnost. Když studenti hru v hodinách hrají, často si toto neuvědomují a počítají
pravděpodobnost pro každý případ, než jim dojde, že pravděpodobnost je stejná.
Při hraní hry je potřeba počítač a projektor, aby měla přehled celá třída. Dobrovolník hraje
roli soutěžícího. Poté, co odehrají jednu, dvě hry během hodiny, dostanou studenti hru za
domácí úkol. Poté, co je vyřčena nabídka, učitel vyzve studenty, aby si zapsali zbývající
částky a pak učinili odhad, jaká by mohla být očekávaná hodnota. Poté je nechá hodnotu
vypočítat. Jelikož je hra vystavěna tak, že je nabídnutá částka téměř vždy nižší než očekávaná
hodnota, musí studenti nabídku odmítnout a hra pokračuje.
Autoři porovnávali dvě třídy studentů vysokých škol navštěvujících kurz Úvodu do statistiky.
V obou případech byly studentům rozdány materiály ohledně očekávané hodnoty. Tyto
materiály obsahovaly definici očekávané hodnoty a krátké vysvětlení, stejně tak i vzorec pro
její vypočítání. Následoval příklad, který byl vyřešen jako součást výuky. Po této lekci byl
jedné třídě předán problém/příklad založený na principu Deal or Not Deal. Studenti byli
vyzváni,

aby

vypočítali

očekávanou

hodnotu

a

rozhodli

se,

zda

by

nabídku

moderátora/bankéře využili. Ukázalo se, že třída dokázala správně vypočítat očekávanou
hodnotu téměř ve všech případech (32 z 34 studentů). Druhá třída si po úvodní lekci tuto hru
přímo zahrála. Jeden student byl vybrán jako soutěžící a učitel byl bankéř. Ostatní studenti
byli vtaženi do hry tak, že nahlas sdělovali své myšlenky, jak by se měl soutěžící rozhodnout.
S každou bankéřovou nabídkou celá třída počítala.

6

Očekávaná hodnota je součet součinů pravděpodobností s hodnotami. Například při hodu kostkou je očekávaná

hodnota 3,5, protože 1/6 · 1 + 1/6 · 2 + 1/6 · 3 + 1/6 · 4 + 1/6 · 5 + 1/6 · 6 = 3,5.
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Týden poté dostaly obě třídy k vyřešení stejný problém na principu deal or not deal s cílem
zjistit míru uchování znalostí v obou třídách. Míra uchování znalostí ve třídě, kde hru nehráli,
byla 59 %. 12 z 29 studentů nebylo schopno problém vyřešit. U třídy, která hru hrála, byla
míra uchování znalostí téměř 95 %. 30 z 32 studentů vyřešilo problém správně.
Závěrem studie bylo, že využití hry představuje zábavnou a inovativní metodu pro vzbuzení
zájmu o studovaný předmět a zároveň zvyšuje porozumění a schopnost využití a přenesení
znalostí a dovedností. Hra také pomáhá odstranění faktoru strachu, který často kurz statistiky
provází. Studenti si tak metodu procvičí, aniž by potřebovali tradiční pracovní sešity.
Učitelovi hra dovoluje splnit několik cílů: motivovat k učení, objasnit složité koncepty
smysluplným způsobem a posílit schopnost znalosti udržet.

2.5.2 Hra Matematické monopoly
Ve své diplomové práci s názvem: „Využití didaktických her ve vyučování matematice na
2. stupni ZŠ“ se Svobodová (2016) zabývala mimo jiné didaktickou hrou Monopoly. Autorka
zkoumala mj. vliv účasti nebo neúčasti žáků v hodině, kde se hra Monopoly využívala, na
výsledky z výstupního testu. Následující popis hry a výzkumu vychází z její diplomové práce.
Hra Monopoly je dostatečně známa. Autorka vytvořila její modifikaci na hru Matematické
monopoly. Pokud si žák chce koupit nemovitost, musí zaplatit a navíc správně vyřešit
zadanou úlohu. Stejně tak, pokud se žák zastaví na poli, které někomu patří, musí mu zaplatit
a vyřešit úlohu. Částka se vždy odvíjí od toho, zda správně vyřeší zadanou úlohu. Jestliže
úlohu vyřeší chybně nebo ji nevyřeší, platí vyšší sumu.
Hra je určena pro 2 až 6 hráčů, zabere více než 60 minut a je určena pro žáky 7. až 9. ročníku.
Hra je zaměřena na procvičení daných okruhů učiva. Kromě toho prý prohlubuje sociální
vazby žáků, pomáhá jim přijímat role a poskytuje jim inspiraci k řešení netradičních situací.
Nevýhodou hry je časová náročnost a omezený počet hráčů.
V praktické části autorka zkoumá, zda může didaktická hra pomoci ke splnění kompetencí
a cílů vycházejících z RVP ZV7. Jednou z hlavních výzkumných otázek bylo, zda má hra vliv
na vědomosti žáků. K tomuto autorka použila kvantitativní metodu. Popsala konkrétní hodinu
s použitím hry Matematické monopoly a srovnala písemný test třídy, která hru absolvovala,
a písemný test třídy, která hru nehrála. Učivo se týkalo obvodu a obsahu čtverce, obdélníku
a trojúhelníku. Písemný test se skládal z osmi slovních úloh. Podle počtu procent bodů
7
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získaných ve srovnávaných třídách se ukázalo, že lepších výsledků průměrně dosahovali žáci,
kteří absolvovali hodinu s hrou. Známku 1 nebo 2 dostalo 74 % žáků, kteří hru hráli a 54 %,
kteří hru nehráli.
Z tohoto výsledku autorka usuzuje, že je tato hra vhodná jako prostředek opakování učiva.
Vzhledem k charakteru vzorku však nelze činit prokazatelné závěry týkající se konkrétního
přínosu hry.

2.5.3 Rozdělení žáků do skupin a hra
Bright, Harvey a Wheeler (1980) popisují výzkum, který měl za cíl zjistit, zda má nějaký vliv
hraní her zaměřených na pravděpodobnost nebo na zlomky na matematické dovednosti,
a především zda má nějaký vliv, jestli spolu hrají žáci stejně či rozdílně matematicky zdatní.
Výzkumu se zúčastnilo celkem 164 žáků. Všichni žáci pocházeli z jedné školy a tou dobou
navštěvovali 7. ročník. Náhodně byly vybrány 4 třídy na výzkum o pravděpodobnosti
a ostatní 4 na výzkum o zlomcích. Na začátku a na konci šetření psali žáci pretest a postest.
Pretest a posttest

na pravděpodobnost obsahovaly 28 úloh a byly stejné. Testy na

porovnávání zlomků byly jiné a otázky se generovaly náhodně.
Po napsání pretestů byla každá třída rozdělena do čtyř výkonnostních skupin. Hrací skupiny
byly buď heterogenní, z každé výkonnostní skupiny se vybral jeden žák, nebo homogenní,
všichni v hrací skupině byli z jedné výkonnostní skupiny. Každé hrací skupině se pak
náhodně přiřadila hra. Her na pravděpodobnost bylo osm druhů. Žáci například dostali na
výběr ze dvou pravděpodobnostních her a měli zjistit, která je pro ně lepší. Například v jedné
hře jsou 2 míčky, černý a bílý. Žák vyhraje, pokud vytáhne černý. V druhé hře jsou 3 míčky,
1 černý a 2 bílé. Otázka pro žáky je, která hra je pro ně lepší? Druhá polovina žáků dostala
hru na uspořádání zlomků. Hra se jmenuje „Order out“ z programu „Developing
Mathematical processes“ a není ve článku více popsána. Danou hru hráli žáci po dobu
4 týdnů, dvakrát týdně 20 minut. Učitelé během té doby ohledně pravděpodobností nebo
zlomků žákům neradili.
Podle autorů se výsledky zlepšily u všech žáků bez ohledu na homogenitu či heterogenitu
skupiny. Žáci, kteří hráli hry zaměřené na pravděpodobnost, se průměrně zlepšili o 1,5 bodu
z 28, p-hodnota8 t-testu9 byla <0,01. Žáci, kteří hráli hry zaměřené na zlomky, se průměrně
8
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zlepšili o 4 body ze 40, p-hodnota t-testu byla <0,01. Pomocí ANOVY10 testovali vliv pohlaví
na výsledek v testu, tento vliv se však neprokázal.

2.5.4 Kooperovat či nekooperovat v matematických hrách?
Ke a Grabowski (2007) popisují výzkum vlivu hraní matematických her na internetu, při
současné kooperaci/nekooperaci žáků, na matematické schopnosti a postoj k matematice.
Do výzkumu se zapojilo celkem 125 žáků 5. ročníku, z toho 46 % dívek, 45 % ekonomicky
znevýhodněných a 8 % z rasových menšin. Do výzkumu se přihlásili dobrovolně. Žáci byli
rozděleni do 3 skupin. První skupina byla zaměřena na kooperativní hraní. Druhá skupina
byla zaměřena na soutěžení, žáci hráli navzájem proti sobě. Třetí skupina nehrála a místo her
řešila matematické úlohy na papíře, tato skupina byla kontrolní skupinou.
Žáci hráli webové hry „Astra Eagle“ pro žáky 5. ročníku. Tyto hry zahrnují řešení problémů
jako měření, porovnávání celých čísel, řešení jednoduchých rovnic, většinou v nějakém
kontextu z reálného života. Například cestují balónem a mají odhadnout, jak rychle poletí,
když nejdříve letí rychlostí 14 mil za hodinu a zdvojnásobí rychlost a pak zrychlí o 1 míli za
hodinu. Každá hra má různé úrovně. Čím vyšší úrovně žáci dosáhli, tím vyšší skóre získali.
Skupiny hrály po dobu 4 týdnů, dvakrát týdně 40 minut.
Hraní předcházely pretesty a na konci žáci psali posttesty. První test, GSAT, byl typu
„multiple choice“11, ve kterém byly úlohy zaměřené na základní aritmetické dovednosti,
porovnávání čísel, identifikaci souřadnic atd. Druhý test, ATMI, měřil postoje k matematice,
jak je baví, sebedůvěru atd.
MANOVA12 ukázala statisticky významný vliv hraní na výsledky, p-hodnota byla 0,002. Ve
výsledcích početního testu (GSAT) nepozorovali autoři významný rozdíl mezi kooperativním
a soutěživým hraním. Postoj k matematice (ATMI) se nejlépe zlepšil u kooperativních her.
Mezi soutěžením a kontrolní skupinou nebyl ve změně postoje rozdíl. Jak u soutěživého tak
kooperativního hraní získali statisticky významně žáci průměrně více bodů v posttestu než
žáci kontrolní skupiny. (Průměrný počet bodů získaných v posttestu byl u žáků se soutěživým
hraním, kooperativním hraním a kontrolní skupinou postupně 61,2, 59,9 a 55,3; p-hodnota

10

Analysis of variance (analýza rozptylu)
Odpovídající vybírá z jedné nebo více možností odpovědí ze seznamu.
12
Multivariate Analysis of Variance (vícerozměrná analýza rozptylu)
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rozdílu mezi soutěživým a kooperativním hraním byla 0,5, mezi soutěživým hraním
a kontrolní skupinou <0,01 a mezi kooperativním hraním a kontrolní skupinou 0,05).
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3 Hra Abaku
Hra Abaku patří mezi deskové hry související s matematikou. Můžeme ji zařadit mezi hry
rozvíjející a procvičující matematické dovednosti, kam patří například Cink a Junglespeed.
Další takové hry můžeme najít na portále www.spolecenske-hry.cz, konkrétně v sekci Hry
s čísly (například Maya madness, Mix Match, Murphyx DE LUXE, Equilogic, Zingo! 1-2-3,
Šance magnetická, Pexeso počty s krtečkem, Code sudoku, Kdo má 4?, Amos – matematika
v kostce, Phineas a Ferb – početní a další). U těchto her jsem však nenašla žádnou práci, která
by zkoumala jejich vliv na matematické dovednosti žáků, což je cílem mé práce v případě hry
Abaku. Proto se dále věnovat nebudu ani jim, ani existujícím online hrám, které by se daly
využít ve vyučování matematice, ale o nichž nemáme zprávu o jejich účinku.

3.1 Obecná charakteristika hry Abaku
Většina lidí přehlédne záměnu písmen v textu a vybaví si správné slovo. Pokud by se ale
podívala na skupinu číslic, bude možná pátrat v paměti, zda se nejedná o důležitý letopočet
nebo telefonní číslo na tísňovou linku, ale neuvidí rovnost. Například u seskupení písmen
„asmo” brzy přeskupí písmena na „maso”, ale u číslic 1355 nevidí, že 3 · 5 = 15.
Lidé znají hry na principu Scrabble, kde se pokládají písmena na hrací plochu ve snaze
vytvořit slovo a získat za něj co nejvyšší počet bodů. Na podobném principu funguje hra
Abaku, kde hráč místo písmen pokládá číslice a snaží se vytvořit rovnost s jednou
matematickou operací. Následující popis hry vychází z publikace Vávrové (2015), která se
u nás asi nejvíce hrou Abaku zabývá. Autorem hry je Vladimír Tesař.
Cílem hry Abaku je rozvíjet matematické dovednosti. Sice žáka nenaučí řešit rovnice,
konstruovat geometrické objekty, ale podle Vávrové zlepší počtářské dovednosti a zrychlí
výpočty. Největší výhodou hry Abaku je podle ní to, že ke zlepšení počtářských dovedností
dochází nejpřirozenějším způsobem především pro žáky, a to je hrou. Žáci vyřeší mnoho
úloh, aniž si to uvědomují, a získají tak důležité počítací návyky.
Abaku je primárně desková hra s danými pravidly, kterou vydává MINDOK s.r.o. Hru hrají
většinou dva hráči, kteří pokládají na desku takzvané kameny s číslicemi tak, aby vytvářely
rovnosti. Hru lze hrát také online na webových stránkách duelovky.cz/abaku nebo
liga.abaku.cz nebo v aplikaci pro Android na tabletu. Online elektronická verze má tu výhodu,
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že za žáka vyhodnocuje tahy, na druhou stranu má na jednotlivé tahy předem daný čas.
U stolní verze si může hráč dobu určit sám.
Podle Maňáka (1997) by využívání hry Abaku spadalo do aktivizujících metod výuky, které
mají interaktivní aspekt a mohou se řadit k alternativním metodám, nebo být na pomezí mezi
tradičními a alternativními. Jeho rozdělení metod výuky závisí na typu osvojených poznatků
a převládajícím způsobu jejich prezentace.

3.2 Pravidla hry Abaku
3.2.1 Desková verze hry Abaku
Deskovou verzi hry Abaku může hrát každý, kdo umí sečíst alespoň dvě jednociferná čísla,
i když nakladatelství uvádí, že hra je pro osoby staré nejméně 8 let. Hraje jeden hráč až čtyři
hráči. Hra obvykle trvá půl hodiny až hodinu. Při popisu hry vycházím z pravidel vydaných
firmou MINDOK.
Cílem hráčů je skládat na herní plán rovnosti tak, že každá rovnost obsahuje jen jednu početní
operaci. Operace může hráč vybírat ze sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhé a třetí
mocniny a odmocniny, a to tak, že použitá čísla musí být přirozená.
Na obrázku 6 je herní materiál. Na hru je potřeba herní plán, sáček s hracími kameny,
zásobníky (držátka na kameny) a pravidla.

Obrázek 6. Herní materiál
(zdroj: http://www.deskovehry.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/abaku-06.jpg)
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Herní plán se rozloží na stůl a všechny hrací kameny kromě prázdných hracích kamenů, které
mají na sobě „x”, se umístí do hracího sáčku. Každý z hráčů si před sebe položí zásobník,
kam si bude při hře ukládat kameny tak, aby je ostatní hráči neviděli. Hru začíná hráč, který si
vylosuje kámen s nejvyšším číslem. Pokud by mělo nejvyšší číslo více hráčů, budou tito hráči
tahat znovu, dokud nezbude jeden s nejvyšším číslem na kameni. Po rozlosování hráči vrátí
kameny do sáčku. Kameny v sáčku pečlivě zamíchají, poté si každý hráč vytáhne pět kamenů
a položí si je na zásobník.
Začínající hráč položí na plán první rovnost tak, aby jeden z kamenů ležel na středovém poli.
Hráči se střídají na tazích ve směru hodinových ručiček. Pokud je hráč na tahu, má tři
možnosti, jak ho zahrát. Buď umístí kameny na herní plán, nebo si vymění kameny, nebo tah
vynechá. Hráč si jednu z možností vybere, provede ji, vytáhne si z hracího sáčku tolik
kamenů, aby jich měl v zásobníku opět pět, a na řadě je další hráč.
Hráč musí položit kámen tak, aby se jednou stranou dotýkal jiného již položeného kamene
(výjimku tvoří první tah hry). V jednom tahu lze položit kameny pouze v jedné řadě nebo
sloupci. Na kamenech jsou pouze čísla, takže vytváříme rovnosti pouze položením několika
čísel a vyřčením celé rovnosti s operacemi. Všechny kameny položené v jednom tahu musí
být součástí jedné rovnosti. Například 112 je možné položit, protože 1 + 1 = 2, ale 11224 už
ne, protože 1 + 1 = 2 a 2 · 2 = 4, ale všechna čísla nelze zahrnout do jedné rovnosti. Rovnosti
hráč čte pouze zleva doprava nebo shora dolů. Všude, kde se kámen z nového tahu dotýká
stranou jiného kamene z předchozích tahů, musí existovat rovnost spojující tyto kameny.
(kromě pravidla nuly, viz níže). V jednom tahu může hráč vytvořit více rovností. Všechny
vytvořené rovnosti si hráči zapisují na papír, kam se zapíší včetně operací. Ve chvíli položení
kamenů na plán kameny tvoří určitou rovnost, nicméně v dalších tazích už jsou jen změtí
kamenů, které lze libovolně využít pro další rovnosti. Pokud je někde položený kámen, během
hry už není možné s ním hýbat.
Během hry není možné používat tabulky nebo kalkulátor. Výjimkou je situace, kdy chce hráč
dokázat správnost rovnosti. Je také možné se domluvit, že se pomůcky mohou používat.
Pokud hráč udělal v rovnosti chybu, musí mu být sdělena, než započne svůj tah další hráč.
Pokud byla rovnost chybná, hráč si bere kameny zpět, přichází o svůj tah a odečítá se mu
hodnota právě položených kamenů. Pokud se zmýlil ten, kdo na chybu upozornil, vynechá
svůj další tah.
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Pravidlo nuly: Nulu nelze samostatně přičítat, odečítat, násobit ani dělit. Nula nemůže být
samostatně na jedné straně rovnosti. Může být pouze součástí víceciferného čísla. Hráč tedy
nemůže položit 220 a vytvořit rovnost 2 − 2 = 0, ale může položit 22220, protože 22 − 2 = 20.
Pokud hráč položí svůj kámen vedle kamene s nulou, který je z předchozích tahů, nemusí ji
zahrnout do nových rovností. Výjimkou by byla situace, kde by byla nula jediným napojením
nově přiložených kamenů.
Každý hráč, který už za celou hru položil alespoň 7 kamenů a jeden z nich měl číslo 0, může
každý další vylosovaný kámen s 0 vyměnit za kámen s „x”, který může použít jako žolíka
(tedy přisoudit mu libovolnou celou hodnotu od 0 do 9). Během hry není možné na plánu
žolíka vyměnit za kámen s daným číslem. Nicméně hráči mohou v dalších tazích měnit
hodnotu žolíka, pokud bude platit, že v sousedících směrech tvoří rovnosti i s novou
hodnotou.
Příklad použití žolíkového kamene: Pokud na desce leží v řadě kameny 4 a 2 a hráč na tahu
chce použít žolíkový kámen, může tak učinit třemi různými způsoby. Může ho položit za číslo
2 a prohlásit ho za 2 (4 − 2 = 2), za 4 (22 = 4), za 6 (4 + 2 = 6), nebo za 8 (23 = 8 a 4 · 2 = 8).
Pokud se rozhodne pro poslední zmíněnou možnost, získá nejvíc bodů. Pokud by ovšem
s žolíkem sousedil jiný kámen, musel by i s ním tvořit nějakou rovnost.
Výměna kamenů v ruce a vynechání tahu: Pokud je hráč na tahu, může si vyměnit 0 až
5 kamenů. Oznámí, kolik si chce vyměnit, daný počet ze sáčku vytáhne a poté vrátí stejný
počet kamenů. Pokud je v sáčku méně kamenů, může si měnit jen maximální počet kamenů,
které v sáčku jsou. Výměna kamenů není považována za vynechání tahu. Hráč za výměnu
nezískává žádné body. Hráč se může vzdát svého tahu. Pokud se ovšem vzdá třikrát za sebou
a jiný hráč mezitím vytvoří nějakou rovnost na herním plánu a v sáčku ještě zbývají kameny,
považuje se takové jednání jako vzdání celé hry.
Ukončení hry a počítání bodů: Hra končí, pokud v sáčku nejsou žádné kameny a jeden z hráčů
umístil na plán svůj poslední kámen. Končí také, pokud všichni hráči (kteří dosud hru
nevzdali) vynechají tah a první z nich ho vynechá v dalším kole znovu.
Body se počítají a zapisují po každém ukončeném tahu hráče. Číslice na kamenech určují
jejich bodovou hodnotu. Pro zápis je vhodné použít „partiář” (viz příloha P1), který se dá
stáhnout na www.abaku.cz nebo www.mindok.cz. Abaku partiář hráčům usnadní zápis
a umožní přehled o vývoji skóre. Body hráč získává za všechny (i již ležící) kameny použité
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v tahu. Kameny, které jsou společné pro více vytvořených rovností, jsou započítány tolikrát,
kolik takových rovností vzniklo. Pokud jde o přesně tytéž kameny tvořící různou rovnost
(například 9 − 8 = 1 a 92 = 81), započítá se každý kámen jednou.
Pokud některý z nově položených kamenů leží na bonusovém poli, získává hráč za tento
kámen jeho hodnotu násobenou číslem na bonusovém poli. Bonusové body může získat hráč,
pokud položí jeden z kamenů na políčko, které má na sobě 2 nebo 3 tmavé pruhy, čímž získá
dvojnásobek, resp. trojnásobek hodnoty rovnosti. Pokud některý z kamenů leží ještě navíc na
bonusovém poli pro kameny, násobí se nejdříve číslo kamene a pak ještě navíc hodnota celé
rovnosti. Bonusy obou typů může hráč získat pouze v tom tahu, kdy je na pole kámen
položen, v dalším napojování už ne. Pokud je kámen na bonusovém poli součástí více
rovností, získává hráč bonusové body ve všech takových rovnostech.
Hráč, který ukončí hru položením svého posledního kamene, získává navíc bonus v podobě
součtu čísel na kamenech protihráčů, které jim zbyly. Ostatní hráči si do svého skóre odečtou
hodnotu kamenů, které jim zbyly. Pokud hra končí ve chvíli, kdy mají všichni hráči ještě
nějaké kameny, každý hráč si odečte hodnotu svých kamenů do svého skóre.
Hráč, který má na konci hry nejvyšší skóre, vyhrává.
Za kameny, které leží na polích bez pruhů a jsou nejsvětlejší, získává hráč počet bodů podle
hodnoty kamene. Za ty, které jsou na tmavším, získává dvojnásobek hodnoty kamene a za
nejtmavší trojnásobek hodnoty kamene.
V přílohách P3 a P4 jsou uvedeny názorné příklady tahů a alternativní pravidla hry.

3.2.2 Online internetová verze hry Abaku
Na internetu jsou k dispozici dvě stránky, kde je možné Abaku hrát. Jedna je na
duelovky.cz/abaku, kde je grafický design podle mého názoru příjemnější a přehlednější
a podobný deskové verzi. Na této stránce uživatel obvykle hraje se zkušenými hráči, takže
může načerpat zkušenosti, na druhou stranu není vhodná pro začínající hráče, protože
většinou prohrají. Má také o 30 vteřin kratší časový limit na tah než na stránkách Abaku ligy.
Online internetová verze Abaku na stránkách Abaku ligy (http://liga.abaku.cz/) je v několika
ohledech odlišná od deskové verze. Prvním rozdílem je vizuální stránka. Dalším je, že
v online verzi má hráč (oproti deskové verzi) na svůj tah omezený časový limit, a to 80 vteřin.
Hráč nemusí počítat body získané za tah ani je zapisovat, protože to počítač udělá za něj
a navíc najde další rovnosti, kterých si hráč původně nemusel všimnout. V online verzi může
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hráč hrát buď s jiným hráčem, nebo s robotem, nebo zkusit tréninkovou hru. U robotů si může
vybrat ze tří obtížností. Hráč má také možnost vyzvat někoho na duel, což znamená, že může
poslat kamarádovi odkaz a hrát proti němu. Během hry může hráč chatovat s protihráčem.
Online verze je doplněná zvukovým doprovodem, který lze vypnout. Ukazuje aktuální
průměrný bodový zisk za všechny tahy nebo například historii tahů.
Obrázek vzhledu Online internetové verze hry Abaku s legendou je v příloze P5.

3.2.3 Verze hry Abaku pro systém Android
Existuje ještě aplikace pro tablety, která je podobná deskové verzi. V aplikaci hraje hráč
pouze sám se sebou bez časového limitu, což může vyhovovat začátečníkům, kteří si potřebují
tahy déle promýšlet.

3.3 Fáze hráče při hraní hry Abaku
Vávrová a Návarová (2015) rozlišují na základě zkušenosti s hrou šest vývojových fází hráče,
které níže zkráceně popíši.
1. vývojová fáze (zisk méně než 200 bodů za hru)
Hráč se seznamuje s hrou jako takovou a s pravidly. V této fázi hráči obvykle přidávají
2 kameny a používají nejjednodušší operace bez jakékoli strategie. O bonusových polích vědí,
nicméně je nevyužívají. Nejčastěji se jedná o kombinace čísel 123, 246, 248, 551, 156 a tak
dále. Tato fáze obvykle trvá zhruba 3 hry, pak přijde rychlý přesun k druhé vývojové fázi.
2. vývojová fáze (zisk kolem 400 bodů za hru)
Hráč již pronikl do pravidel, ale ještě se k nim musí opakovaně vracet. Hráč začíná vnímat
tahy soupeře. Zjišťuje, že některé kombinace skrývají více rovností; jde vlastně o rozšíření
kombinací z první fáze. Obvykle se jedná o kombinace čísel 1234, 2464, 2483, 5510, 55156,
1569 a podobně. Hráč pomalu začíná přidávat další hrací kámen a začíná využívat mocniny,
které jsou nejjednodušší spojovací prvek mezi číslicemi. I mladší žáci, kteří mocniny neznají,
je časem odpozorují, aniž by je uměli pojmenovat, a nejčastěji využívají kombinace 24, 39, 28
a 11. Přikládání tří kamenů probíhá vesměs nahodile. Tato fáze trvá přibližně 10 až 15 her.
3. vývojová fáze (zisk kolem 600 bodů za hru)
Hráč už si obvykle nevystačí se třemi kameny za tah. Začíná uvažovat, jak nejlépe uspořádat
kameny. Například je schopen odhalit, že víc bodů získá za 842 než za 824. Hráč si začíná
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pamatovat kombinace čísel, ve kterých je schováno více rovností. Začíná využívat bonusová
pole počínaje těmi, která znásobují celou rovnost, a pak i těmi, která násobí přímo hodnoty
jednotlivých kamenů. Hráč dělá méně chyb v malé násobilce a ve sčítání a odčítání
dvouciferných čísel. Obvyklé kombinace jsou 123446, 6488, 24648, 15510, 15960, 27936
a další. Tato fáze trvá několik desítek her.
4. vývojová fáze (zisk kolem 800 bodů za hru)
Další posun nastává ve chvíli, kdy si hráč uvědomí, že jedním tahem může získat body
zároveň za rovnosti ve sloupci i řádku. Hráč si pamatuje přes 20 číselných kombinací a začíná
vnímat kombinace čísel i mimo hru, například na SPZ, v adresách atd. Hráč začíná blokovat
soupeři výhodná místa i za cenu toho, že sám získá méně bodů. Hráč v této fázi využívá
pokročilých kombinací jako 186482, 729981, 81990, 9729, 246488, 168247 a podobných.
5. vývojová fáze (zisk kolem 1 000 bodů za hru)
Tento posun je časově velmi individuální. Hráč musí odehrát několik desítek her, než se
posun stane trvalým. V této fázi se hráč snaží využít bonusová pole, která ztrojnásobují
bodový zisk za rovnost.
6. vývojová fáze (zisk kolem 1 200 bodů za hru)
1 200 bodů je pomyslná hranice těch nejlepších hráčů, kteří dokáží zkombinovat všechny
dovednosti. Pokládají vždy všechny kameny, využívají v jednom tahu řádky i sloupce,
zaměřují se na bonusy a vkládají do nich kameny s největší hodnotou. Vyšší bodové
ohodnocení závisí ovšem také na štěstí a na soupeři.

3.4 Vztah RVP ZV a Abaku
Podle Vávrové (2015) pomáhá hraní Abaku naplňovat očekávané výstupy RVP ZV13
takto: Pro první období (žáci 1. až 3. ročníku) pomáhá žákovi učit se číst, porovnávat
a zapisovat přirozená čísla, provádět jednoduché početní operace s přirozenými čísly.
V druhém období (žáci 4. a 5. ročníku) pomáhá žákovi využívat při pamětném i písemném
počítání komutativitu a asociativitu sčítání a násobení; řešit a tvořit úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel; řešit jednoduché praktické slovní
úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech
13

Viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický

v Praze, 2013. [cit. 28. 5. 2017]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/29397/download/
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a algoritmech školské matematiky. Ve třetím období (žáci druhého stupně) pomáhá užívat ve
výpočtech druhou mocninu; analyzovat, formulovat a řešit reálné situace pomocí soustav
lineárních rovnic; užívat logickou úvahu a kombinační úsudek pro řešení úloh a problémů;
nalézat různá řešení úloh a problémů.
Vztah oblasti Matematika a její aplikace a hraní Abaku popisují Lisse a Adamcová [b.r.] ve
své metodice (viz tabulka 1).
Tabulka 1. Vztah RVP ZV a hraní Abaku podle Lisseho a Adamcové [b.r.]

Očekávané výstupy

Komentář

M-3-1-02 Žák čte, zapisuje a porovnává Žák pohotově čte jednociferná a víceciferná
přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje čísla.
vztah rovnosti a nerovnosti.
M-3-2-03 Žák doplňuje tabulky, schémata, Žák se orientuje na hracím plánu zleva
posloupnosti čísel.

doprava, shora dolů, chápe pojmy sloupec,
řádek, tabulka.

M-3-1-02 Žák čte, zapisuje a porovnává Žák se orientuje na číselné ose. Chápe, co
přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje znamená před, za, přímo před, přímo za,
vztah rovnosti a nerovnosti.

mezi, o kolik kroků. Pozná, o kolik jsou čísla

M-3-1-03 Žák užívá lineární uspořádání;
zobrazí číslo na číselné ose.

větší nebo menší a ví, kolik musí přidat či
ubrat, aby dosáhl kýženého čísla.

M-3-1-04 Žák provádí zpaměti jednoduché Žák pohotově sčítá a odčítá jednociferná
početní operace s přirozenými čísly.

a dvouciferná čísla.

M-5-1-02 Žák provádí písemné početní
operace v oboru přirozených čísel.
M-5-1-01

Žák

i písemném

využívá
počítání

při

pamětném Žák počítá zpaměti a využívá komutativitu

komutativnost a asociativitu násobení, pracuje s nulou.

a asociativnost sčítání a násobení.
M-5-4-01 Žák řeší jednoduché praktické Žák řeší nestandardní úlohy.
slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do
značné

míry

nezávislé

na

obvyklých

postupech a algoritmech školské matematiky.
M-9-1-01 Žák provádí početní operace Žák chápe, co znamená, že je nějaké číslo
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v oboru celých a racionálních čísel; užívá několikrát menší nebo větší. To pak využívá
ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu.
M-9-1-03 Žák modeluje a řeší situace
s využitím dělitelnosti v oboru přirozených
čísel.

při

probírání

v prvočíselném

kritérií
rozkladu,

dělitelnosti,
při

hledání

nejmenšího společného násobku a největšího
společného dělitele, při hledání společného
jmenovatele u zlomků.

M-9-1-01 Žák provádí početní operace Žák využívá násobky stejných čísel (druhé
v oboru celých a racionálních čísel; užívá a třetí mocniny a odmocniny).
ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu.
M-9-1-08 Žák formuluje a řeší reálnou Žák řeší rovnice při výběru čísla, které vloží
situaci pomocí rovnic a jejich soustav.
M-9-2-01

Žák

vyhledává,

na hrací desku, aby čísla tvořila rovnost.

vyhodnocuje Žák vyhledává, porovnává a zpracovává

a zpracovává data.

data.

M-9-2-02 Žák porovnává soubory dat.
M-9-4-01

Žák

a kombinační
a problémů

užívá

úsudek
a

nalézá

logickou
při

řešení
různá

úvahu Žák využívá kombinačního úsudku.
úloh
řešení

předkládaných nebo zkoumaných situací.

Podle Lisseho a Adamcové [b.r.] hraní Abaku napomáhá naplňovat RVP ZV nejen v oblasti
Matematika a její aplikace, ale i v oblasti Informační a komunikační technologie, a to
v případě, že žák hraje internetovou online verzi. Žák tak komunikuje s protihráčem pomocí
internetu, musí dodržovat pravidla bezpečnosti při práci s počítačem a na internetu. Další
vzdělávací oblastí, které se hraní Abaku dotýká, je podle nich Etická výchova, protože žák je
vázán pravidly hry. Dále uvádějí, že se dotýká průřezového tématu Osobnostní a sociální
výchova, a to v oblasti sociálního, osobnostního a morálního vývoje.

3.5 Využití prvků Abaku ve škole
Podle Vávrové (2015) nemá smysl žákům vysvětlit pravidla a začít hrát. Dítě, které začne
chodit na fotbal, nezačne rovnou hrát, ale učí se běhat, trefit se do míče, kopat na branku
z různých úhlů apod. Stejnou přípravu je potřeba použít u hry Abaku. Existují různé náměty,
jak pracovat s prvky Abaku, které nejsou časově náročné, takže je lze použít třeba jen na část
hodiny.
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Žáci jsou naučeni, že když vidí číslo, mají vyčkat na pokyn, co s ním mají udělat. Hra Abaku
v tomto směru podle Vávrové (2015) žáka posune trochu jinam; na číslo už nebude pohlížet
jen jako na nějaké číslo, ale bude ho zkoumat. Zhruba po měsíci hraní nebude číslo 24 832 jen
shlukem číslic, ale žák bude vědět, že pokud by mezi některá čísla vložil operátory, může
najít různé rovnosti (24 + 8 = 32; 24 : 8 = 3; 4 · 8 = 32; 2 · 4 = 8; 2² = 4).
Vávrová (2015) rozděluje základní školní docházku na tři období, podle nichž jsou dále
rozdělené přípravné aktivity. Ty jsou zcela v souladu s RVP a podílejí se na naplňování
očekávaných výstupů ŠVP.
Vávrová (2015) navrhuje tyto přípravné aktivity:
Období 1. a 2. ročníku ZŠ
Hra Abaku obsahuje sáček s číslicemi 0 až 9, přičemž každá se v sáčku objevuje právě
jedenáctkrát. V tomto období mohou žáci vytahovat ze sáčku číslice a uspořádávat je podle
různého zadání (vyndej číslo a vpravo do něj polož všechny větší; vylož taková čísla, která
dají v součtu 10; najdi součin dvou čísel tak, aby vyšlo 6).
K dalším činnostem se dají použít „Abaku kostky”, které si učitel vytvoří z krychliček, které
jsou snadno dostupné (duté, modré, žluté a červené). V jedné sadě je 10 krychlí. První krychle
má čísla 012345, druhá 678901, třetí 234567, čtvrtá 890123 a pátá 456789. Druhá pětice
krychlí je stejná. Můžeme zadávat různé úlohy (polož doprostřed kostku s číslem 5 (číslo 5 je
nahoře), za ní dej kostku s číslem 2, za ní polož kostku s číslem 2 apod.). Žáci procvičují
jemnou motoriku a orientaci v prostoru.
Období 3. až 5. ročníku ZŠ
Žák ze sáčku ke hře Abaku vysype část kamenů na stůl a část nechá v sáčku pro náhodný
výběr. Opět můžeme zadávat různé úkoly: K vytaženému číslu přikládej rozklady na dva
shodné sčítance; ke dvěma (i více) náhodně vytáhnutým kamenům najdi jejich součin; ze
dvou vytažených kamenů utvoř číslo a najdi k němu rozklad na dva činitele; vezmi tři stejné
kameny a dva libovolné další a vytvoř rovnost za použití libovolných operátorů; v uspořádané
pětici najdi rovnosti; vytáhni tři kameny, utvoř z nich všechna trojciferná čísla a ty následně
seřaď podle velikosti. Žákům můžeme také předložit rozehranou partii, aby hledali schované
rovnosti.
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Na další aktivity se použijí Abaku kostky. Žáci mohou tvořit rozdílové hrozny14 ze tří až čtyř
základnových kostek (ne vždy má ovšem úloha řešení). Žák může dále hodit všemi kostkami
a skládat je tak, aby vznikaly rovnosti.
Na obrázku 7 je vodorovně 2 + 8 = 10 a 10 − 4 = 6, svisle 6 + 2 = 8 a 2 · 8 = 16. Nulu nelze
použít jako samostatné číslo, nemůže být tedy ani výsledkem. Může být pouze součástí
víceciferného čísla.

Obrázek 7. Kostky 1

Období 6. až 9. ročníku ZŠ
Kromě již zmíněných úkolů můžeme zařadit úkoly na mocniny: K libovolně taženému
kameni najdi jeho druhou (třetí) mocninu. Ve složitějším záznamu rozehrané partie může žák
hledat a zapisovat rovnosti. S Abaku kostkami může sestavit čtverce s rozměrem 3 x 3 (viz
obrázek 8) tak, aby všechny uspořádané trojice ve svislém i vodorovném směru tvořily
rovnosti.

14

Žák rozhodí kostky, vybere libovolné tři a sestaví z nich trojciferné číslo. Pod každou dvojici kostek položí

další, která je rovna rozdílu dvojice v absolutní hodnotě.
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Obrázek 8. Kostky 2

Jak hrát Abaku?
Pokud již žáci umí tvořit řetězce čísel a hledat v nich rovnosti, mohou začít hrát plnohodnotně
Abaku. Nejmladší žáci budou zpočátku přirozeně tvořit převážně rovnosti s operacemi sčítání
a odčítání, starší zapojí i násobení a dělení a nejstarší i druhou a třetí mocninu. Žáci však
postupně začnou používat i další operace.
Pro začínající hráče je vhodnější hrát s počítačem, protože ten odhalí všechny rovnosti
z položených kamenů; velmi často se stane, že hráč nějaké přehlédne a nedostane za ně body.
Není tedy ani nutné vysvětlovat všechna pravidla, stačí základ. Pokud počítač zamítne žákovi
tah, učitel musí být schopen žákovi vysvětlit, kde udělal chybu.
U deskové hry používáme „partiář“, kam se zapisují odehrané partie a rovnosti z jednotlivých
tahů, aby se spočítaly body za tah a hlavně, aby se žák mohl k tahu později vrátit, hledat
chyby, dělat rozbor partie nebo také hru přerušit a vrátit se k ní jindy. Do prvního řádku do
prvního pole žák zapíše souřadnici, kde začal (v pořadí písmeno, číslo), a znázorní šipkou,
kterým směrem pokládal kameny (doprava, nebo dolů). Do dalšího pole zapíše vytvořené
rovnosti. Do dalšího pole zapíše počet bodů za tah a do posledního pole celkový počet bodů
v partii. Každý zapisuje do svého „partiáře“ tahy obou hráčů a každý sám počítá počet bodů.
Pokud se hráči neshodují, musí společně najít chybu. Pro zjednodušení pravidel ve škole se
počítá jen počet kamenů krát četnost jejich využití v tahu v rovnostech. U starších dětí je
možné zavést klasické bodování, kdy se počítá ciferný součet všech čísel ve všech nalezených
rovnostech v tahu. Nicméně zápis výpočtu bodů je zdlouhavější a mohl by být demotivující
(Vávrová, Návarová, 2015).
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PRAKTICKÁ ČÁST
4 Výzkum
4.1 Cíle výzkumu
Cílem výzkumu bylo zjistit, zda má hraní hry Abaku vliv na numerické dovednosti žáků a na
jejich porozumění matematickým operacím. Konkrétně mě zajímalo, jestli hra zlepšuje
a zrychluje numerické řešení elementárních úloh. Zjišťovala jsem také, zda má hra vliv na
porozumění aditivním a multiplikativním operacím. Pokud by hraní vliv mělo, chtěla jsem
zjistit, jak často a jak dlouho hráč musí hrát, aby byl tento vliv prokazatelný. Dále mě také
zajímalo, jestli existuje nějaký vztah mezi oblibou matematiky a tím, zda žák hru Abaku
hraje. Tedy jestli bude mezi hráči například více těch, kteří mají matematiku v oblibě nebo
uvedou, že jim jde. Nakonec jsem zjišťovala, zda se mění vztah k matematice a úspěšnost v ní
v závislosti na studovaném ročníku.

4.2 Hypotézy a použité metody
4.2.1 Hypotézy
Kategorie 1: Vliv hraní Abaku na řešení numerických úloh
Hypotéza 1: Žáci, kteří uvedou, že hrají Abaku, budou mít průměrně víc bodů v Testu 1 než
ti, kteří uvedou, že Abaku nehrají.
Hypotéza 2: S rostoucím počtem odehraných let poroste průměr počtu získaných bodů
v Testu 1.
Hypotéza 3: S rostoucí frekvencí hraní poroste průměr počtu získaných bodů v Testu 1.

Kategorie 2: Vliv hraní Abaku na rychlost řešení numerických úloh
Hypotéza 4: Žáci, kteří uvedou, že hrají Abaku, budou mít průměrně kratší čas odevzdání
Testu 1 než ti, kteří uvedou, že Abaku nehrají.

Kategorie 3: Vliv hraní Abaku na pokročilé početní dovednosti a na
porozumění aditivním a multiplikativním operacím
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Hypotéza 5: Žáci, kteří uvedou, že hrají Abaku, budou mít průměrně víc bodů v Testu 2 než
ti, kteří uvedou, že Abaku nehrají.
Hypotéza 6: S rostoucím počtem odehraných let poroste průměr počtu bodů v Testu 2.
Hypotéza 7: S rostoucí frekvencí hraní poroste průměr počtu bodů v Testu 2.

Kategorie 4: Obliba matematiky a úspěšnost v ní
Hypotéza 8: Hráči budou častěji než nehráči uvádět, že rozhodně souhlasí nebo spíše souhlasí
s větou, že mají rádi matematiku.
Hypotéza 9: Hráči budou častěji než nehráči rozhodně souhlasit nebo spíše souhlasit s větou,
že jim matematika většinou jde.
Hypotéza 10: Více žáků uvede, že rozhodně nesouhlasí nebo spíše nesouhlasí s větami, že
mají rádi matematiku a že je baví se ji učit.
K ověření hypotéz jsem zvolila kvantitativní metodu. Vytvořila jsem dotazník a 2 testy (viz
oddíl 4.4). Dotazník měl zjistit vztah žáka k matematice, a zda hraje Abaku. Pokud se jednalo
o hráče, zjišťoval frekvenci a dobu hraní. Test 1 ověřoval hypotézu 1, 2, 3 a 4. Test 2 ověřoval
hypotézy 5, 6 a 7. Hypotézy 8, 9 a 10 jsem ověřovala prostřednictvím dotazníku.
Učitele působících na školách, na kterých jsem zadávala testy, jsem požádala, zda by mohli
napsat, jaký má podle nich vliv hraní Abaku na dovednosti žáků: „Váš názor na vliv hry
Abaku na matematické dovednosti žáků (můžete napsat, jaké pokroky jste zaznamenali u žáků
nebo i u sebe, pokud sami hrajete/jste hráli; zda hra bavila jen žáky, které baví matematika,
nebo i ostatní, nebo je nebavila vůbec atd.; vše, co Vás napadne).“

4.2.2 Použité metody analýzy dat
K analýze dat jsem užila několika standardních parametrických metod. Většinu statistických
testů jsem prováděla za pomoci programu MS Excel, s využitím nástroje Analýza dat. Na
chí-kvadrát test a z-test jsem používala program Minitab. Pro ověření, že výsledky platí pro
celou populaci, a ne jen mnou vybraný vzorek, jsem použila metodu testování hypotéz, kde
jsem jako nulovou hypotézu stanovila, že mezi dvojicí veličin je korelační koeficient nulový,
alternativní hypotéza říká, že je nenulový. Za hladinu významnosti jsem zvolila standardně
používanou hodnotu 0,05. U používaných metod jsem spoléhala na to, že dat je dostatečně
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velký počet, takže rozdělení výběrových průměrů se dle centrální limitní věty blíží
normálnímu rozdělení.
Korelace
Pro zkoumání korelace mezi dvojicí veličin jsem odhadovala velikost Pearsonova korelačního
koeficientu. Hodnoty koeficientu blízké nule implikují, že veličiny nejsou korelované,
hodnoty, jejichž absolutní hodnota je blízká jedné, ukazují lineární korelaci. Lineární závislost
veličin však ještě neznamená, že jedna je příčinou a druhá následkem.
Korelaci jsem používala k prvotnímu vhledu do situace vztahů mezi jednotlivými
zkoumanými hodnotami a v případě, že mě nezajímal koeficient lineární regrese.
Lineární regrese
Další způsob, který jsem zvolila ke zkoumání dat, byla lineární regrese. Předpokládala jsem
tedy, že mohu vztah jednotlivých veličin a počtu bodů vyjádřit lineární závislostí ve formě
body = a + b · veličina, a hledala koeficienty a a b, které nejlépe (ve smyslu nejmenších
čtverců) vyhoví datům. Nulovou hypotézu jsem stanovila jako hypotézu, že koeficient b je
nulový, jako alternativní hypotézu že je nenulový. Za hladinu významnosti jsem opět zvolila
hodnotu 0,05. Statistickou významnost koeficientů jsem ověřovala užitím F-testu.
Lineární regresi jsem používala, pokud jsem měla spojitou závislou proměnnou, tedy
u hledání vztahů mezi odpovědí na otázky o oblibě matematiky a úspěšnosti v ní a počtem
bodů v testech. Dále jsem ji používala na ověřování vztahů mezi frekvencí nebo počtem
odehraných let a počtem bodů v testech. Lineární regresi jsem také používala při hledání
vztahů mezi počtem bodů v testech a hodnotou „roky a frekvence“15.
Studentův t-test
Pro testování, zda se liší průměrný počet bodů mezi dvěma skupinami, jsem používala
dvouvýběrový t-test s nerovností rozptylů (Studentův t-test), kde jsem jako nulovou hypotézu
vzala předpoklad, že rozdíl středních hodnot počtu bodů v Testu 1 nebo v jednotlivých
úlohách Testu 2 je roven 0, jako alternativní hypotézu že 0 roven není.
Studentův t-test jsem tedy používala při porovnávání počtu bodů mezi hráči a nehráči a mezi
hráči, kteří hrají, nebo nehrají doma.
15

Viz oddíl 4.5.2.
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ANOVA
Pro testování, zda je přítomen rozdíl v počtu bodů mezi více skupinami (bez předpokladu
konkrétního vztahu), jsem používala metodu ANOVA (Analysis of variance), která je
vhodnější než aplikace t-testu pro každou dvojici skupin zvlášť.
Tuto metodu jsem tedy používala při porovnávání počtu získaných bodů v testech podle
odpovědí na otázky o oblibě matematiky a úspěšností v ní, podle počtu odehraných let a podle
frekvence hraní Abaku.
Z-test
Při testování velikosti podílu příslušníků dané skupiny vůči celé populaci, popř. při
porovnávání rozdílu dvou podílů, jsem používala jednopodílový (one-proportion),
popř. dvoupodílový (two-proportion) z-test.
Z-testem jsem testovala statistickou významnost pozorovaného relativního zastoupení dětí,
které mají rády matematiku mezi hráči a nehráči; nebo zastoupení dětí, které si o sobě myslí,
že jim matematika jde mezi hráči a nehráči; nebo zastoupení dětí, které mají matematiku rády
mezi všemi dětmi a dětmi, které matematika baví, mezi všemi dětmi.
Pearsonův chí-kvadrát test
Statistickou významnost rozložení odpovědí týkajících se obliby matematiky a úspěšností v ní
v závislosti na ročnících jsem testovala pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti,
který ověřuje, jak je pravděpodobné, že mezi dvěma kategorickými proměnnými v populaci je
vztah.
Histogram
Pro ukázání rozložení počtu bodů v závislosti na jednotlivých ukazatelích jsem použila
histogram.
Výpovědi učitelů
Výpovědi učitelů jsem vyhodnocovala kvalitativně. Hledala jsem v nich společné prvky, např.
jaké uvádějí dovednosti, které podle nich Abaku rozvíjí, či zda žáky hra baví, jestli pozorují
nějaké zlepšení v numerickém počítání, v kombinačním myšlení, v samostatnosti apod.

44

4.3 Výzkumný soubor a jeho charakteristika
Žádost o spolupráci na výzkumu jsem poslala na všechny kontakty, které jsem dostala od
pana Tesaře (autora hry). Šlo o učitele, kteří se zaregistrovali do Ligy Abaku, aby se mohli
registrovat jejich žáci. Žádost jsem poslala 230 učitelům. Z nich 132 vůbec neodpovědělo,
dalších 46 napsalo, že nemá zájem, nebo už nemají žádné žáky, kteří by hráli, nebo že nehrají,
nebo mají jen první stupeň. Z 52 učitelů, kteří odepsali, že se mohou zúčastnit výzkumu, jsem
se domluvila s 10, kteří byli ochotni testy zadat, vybrat a odeslat zpět. Také jsem vybírala
školy tak, abych měla přibližně stejný počet hráčů i nehráčů (velká část učitelů, kteří
odpověděli, že by se zúčastnili, působila na školách, kde se Abaku už nehraje).
Testování proběhlo u žáků druhého stupně na deseti školách uvedených v tabulce 2.
Z celkových 840 testovaných žáků uvedlo 401 žáků, že hraje hru Abaku. Počty hráčů
a nehráčů na jednotlivých školách ukazuje tabulka 2.
Tabulka 2. Počty hráčů a nehráčů podle škol

Název školy
ZŠ Rýmařov
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Znojmo
Základní škola Velké Březno
Základní škola Ústí nad Labem
Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
Základní škola a Mateřská škola Nučice
Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice
Základní škola a Mateřská škola Deblín
Základní a Mateřská škola Dolní Bělá
Základní škola a gymnázium Vítkov
Celkem:

Celkový
počet žáků
281
216
92
8
85
48
22
37
17
37
843

Počet
hráčů
217
0
62
6
30
26
12
20
14
14
401

Počet
nehráčů
64
216
30
2
55
22
10
17
3
23
442

Rozložení hráčů a nehráčů podle ročníků ukazuje tabulka 3.
Tabulka 3. Počty hráčů a nehráčů podle ročníků

Ročník

Celkový počet žáků

Počet hráčů

Počet nehráčů

6.
7.
8.
9.
Celkem:

219
234
227
163
843

93
119
120
69
401

126
115
107
94
442
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4.4 Dotazníky a testy
Testování žáků bylo rozděleno na tři části: dotazník a dva testy. Testy s dotazníkem byly
stejné pro všechny testované ročníky (6 až 9) a byly koncipovány tak, aby dohromady zabraly
45 minut, tedy ne více než jednu vyučovací hodinu.

Dotazník
Cílem dotazníku bylo zjistit kontextové informace o žákovi – jeho vztah k matematice a hraní
hry Abaku. Otázky týkající se obliby matematiky a úspěšnosti v ní vycházely z testování
TIMSS16. Další otázky měly zmapovat, zda se jedná o hráče a případně jak dlouho a jak často
žák hru hraje. Předpokládala jsem, že na dotazník bude stačit 10 minut. Dotazník uvádím zde.
Třída:________

Jméno:_________________

Zatrhni křížkem jednu odpověď v každém řádku.
Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Matematiku mám rád/a
Baví mě učit se matematiku
Matematika mi většinou jde
Matematiku se učím rychle
Ano

Ne

Znám hru Abaku
Hraji hru Abaku (pokračuj dál, jen pokud jsi odpověděl/a „Ano“)
Abaku hrajeme ve škole
Abaku hraji doma
Déle než 4 roky

4 roky

3 roky

2 roky

1 rok

Méně než 1 rok

Abaku hraji
Častěji než
dvakrát týdně

Jednou až
dvakrát týdně

Dvakrát až
třikrát týdně

Méně
často

Abaku hraji průměrně

16

Žákovský dotazník pro 4. ročník TIMSS, 2011(http://www.csicr.cz/getattachment/feb8cf02-136d-4e1d-b7cf-

c61f1373ae08/T11_dotaznik_zakovsky.pdf;.jpg;.aspx).
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Test 1
Test 1 obsahoval 100 numerických úloh na sčítání, odčítání, násobení, dělení, mocniny
a odmocniny. Cílem Testu 1 bylo zjistit, zda žáci, kteří uvedou, že hrají Abaku, budou
úspěšnější a rychlejší v řešení numericky zaměřených úloh než ti, kteří uvedou, že Abaku
nehrají.
Po úvaze jsem se rozhodla neřadit úlohy podle obtížnosti, ale nahodile. Důvodem byla moje
obava, že ne každý žák stihne vyřešit celý test, a neprojeví se tedy, zda ovládá například
mocniny či odmocniny. U tohoto testu byla důležitá rychlost, s jakou žáci úlohy vyřeší.
Kromě toho byl čas na Test 1 omezen 20 minutami. Test 1 uvádím zde.
Test 1 maximální doba na vyplnění: 20 minut
Třída:________
165 : 11
3+4
31 – 14
427 – 315
9 · 12
52 : 13
3 + 16
140 : 14
82
9 · 17
100 : 10
√196
19 · 4
30 : 15
8 · 18
19 – 5
266 +79
325 – 17
122
42 – 7
√121
98 + 7
14 · 3
612 : 6
10 · 5

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Jméno:________________ Čas (vyplní učitel) :_________min.
3

√216
6·2
537 – 30
144 : 16
472 + 328
5 + 86
850 – 373
1·1
18 + 641
132
12 – 8
85 : 5
103
77 + 11
505 – 7
6 · 14
224 : 7
√8100
456 + 321
200 – 193
502
5·7
19 : 1
98 + 20
698 – 4

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

33
7·7
66 + 77
42 : 14
02
8 · 25
154 – 72
51 + 26
√900
480 : 12
34 + 49
18 · 13
540 : 9
35 + 95
68 – 5
√64
7 · 80
78 + 63
320 : 4
3
√125
200 : 8
750 – 330
300 · 2
79 – 44
42
47

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

32 : 8
599 + 8
13
8 · 500
753 – 6
√100
64 : 4
6 ·9
257 + 398
100 : 25
73 – 29
30 · 40
6 + 155
3
√8
72 : 6
17 – 5
11 · 12
526 : 2
4 + 287
86 – 51
15 · 15
47 + 6
625 : 5
40 · 6
9–3

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Test 2
Cílem testu bylo zjistit, zda má hraní Abaku vliv na pokročilé numerické dovednosti žáků
a jejich porozumění aditivním a multiplikativním operacím. První úlohu jsem zařadila
takovou, aby žáky motivovala k práci, protože je to typ úlohy, který se často objevuje
v pracovních sešitech, a budou ho tedy znát. Bylo pouze potřeba doplnit příslušné operace.
Výsledky žáků v této úloze měly ukázat, zda žáci, kteří uvedli, že hrají Abaku, méně chybují
v kombinaci operací než ti, kteří uvedli, že Abaku nehrají. Za první úlohu mohli žáci získat
5 bodů (za každou rovnost 1 bod).
Druhá úloha byla podobná první ale obtížnější v tom, že žáci už mohli používat další operace
a museli čísla uspořádat. Tato úloha tedy prověřovala schopnost žáků nakombinovat čísla
a operace tak, aby vyšla rovnost. V druhé úloze mohli žáci získat 3 body (za každou rovnost
1 bod).
Poslední úloha byla atraktivnější obdobou předchozích úloh. Žáci spojovali trojice čísel
tvořících rovnost za použití jedné operace. Za třetí úlohu mohli žáci získat 4 body (za každou
rovnost 1 bod). Úloha měla více řešení.
Žáci mohli získat za Test 2 celkem 12 bodů. Test 2 byl časově omezen na 15 minut, ale oproti
Testu 1 u něj nebyla důležitá rychlost řešení, proto nebyla sledována. Test 2 uvádím zde.
Třída:___________ Jméno:_____________________________
Do výpočtu na levé straně rovnosti doplň znaménka a závorky tak, aby vyšel uvedený
výsledek.
Můžeš použít pouze operace sčítání a odčítání.
Pokud ve výpočtu závorky nepotřebuješ, nemusíš je použít.
4

3

2

1 = 2

4

3

2

1 = 4

4

3

2

1 = 6

4

3

2

1 = 8

4

3

2

1 = 10
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Pomocí každé trojice čísel, závorek a libovolných operací vytvoř jeden výpočet, jehož
výsledek bude číslo 6.
Pořadí čísel ve výpočtu můžeš měnit.
Každé číslo z trojice použij ve výpočtu jednou.
(Vzor: z čísel 2, 16, 4 bude výpočet vypadat: 16 : 4 + 2 = 6)
15, 19, 24
11, 30, 36
20, 22, 36

Najdi a spoj co nejvíce trojic čísel tvořících rovnost.
Můžeš použít libovolné operace.
Čísla můžeš používat opakovaně.

(Vzor 2 · 4 = 8

)

Správná řešení testů jsou v příloze P2.

Dotazník pro učitele
Učitele, které jsem žádala o účast ve výzkumu, jsem navíc požádala, zda by mohli napsat,
jaký má podle nich vliv hraní Abaku na dovednosti žáků. Tento dotazník uvádím zde.

Název a adresa školy:

________________________________________

Kraj:

________________________________________

Vaše jméno:

________________________________________

49

Váš názor na vliv hry Abaku na matematické dovednosti žáků (můžete napsat, jaké pokroky
jste zaznamenali u žáků nebo i u sebe, pokud sami hrajete/jste hráli; zda hra bavila jen žáky,
které baví matematika, nebo i ostatní, nebo je nebavila vůbec atd.; vše, co Vás napadne):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.5 Pilotní studie a vlastní výzkum
4.5.1 Pilotní studie
Pilotní studii jsem prováděla na ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí ve třídách, ve
kterých učím. První verzi dotazníku a testů jsem zadala v 7. D (zúčastnilo se 22 žáků, kteří
hru Abaku neznají) a nechala jsem žáky doptávat se na zadání. Když jsem jim opravené testy
vrátila, společně jsme prošli jednotlivé úlohy. Ptala jsem se, zda pochopili správně zadání, či
jestli bylo něco nesrozumitelně napsáno. Test 1 i dotazník byl pro žáky srozumitelný, a tak
jsem podle dotazů, výsledků a připomínek upravila pouze Test 2 a zadala ho v 7. C (kde bylo
24 žáků, kteří Abaku neznají). Nakonec jsem dotazník, Test 1 a Test 2 zadala ještě v 6. C
(zúčastnilo se 25 žáků, kteří neznají Abaku) pro ověření posledních změn v Testu 2 a také pro
ověření, zda i nejmladší testovaní vše pochopí.
Změny mezi původní verzí Testu 2 a konečnou verzí spočívaly v upřesnění a zestručnění
zadání, přeformulování některých vět a transformaci vzoru v poslední úloze.
Žáků jsem se také ptala, co jim připadalo nejtěžší, jestli je některá z úloh zaujala a zda
v Testu 2 řešili úlohy postupně, nebo si pořadí vybírali podle atraktivity úloh. V Testu 1 měli
někteří žáci špatný pocit z toho, že neuměli počítat mocniny a odmocniny, a někteří říkali, že
si museli výpočty psát z druhé strany, protože nedokázali některé úlohy řešit zpaměti.
V Testu 2 žáci uváděli, že nejjednodušší úloha pro ně byla první, protože se takové úlohy
objevují v pracovních sešitech17 v „úlohách pro bystré hlavy“. Většina žáků začala první
úlohou, někteří pak pokračovali postupně a jiní jako další zvolili poslední úlohu. Důvody
k přeskočení druhé úlohy byly buď kvůli dlouhému vysvětlujícímu textu, nebo protože třetí
úloha vypadala zajímavě. Za nejzajímavější většinou žáci považovali třetí úlohu.

17

Používáme pracovní sešity od SPN (Boušková, Brzoňová, 2008).
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4.5.2 Vlastní výzkum
Vlastní testování bylo rozděleno na tři listy papíru kvůli časovému omezení jednotlivých
částí. Jména žáků bylo potřeba vyplnit proto, abych mohla zkompletovat výsledky jednoho
žáka. Dotazník i testy zadávali učitelé, kterým jsem dala příslušné instrukce.
Dotazník se rozdával jako první a na jeho vyplnění měli žáci 5 minut. Čas na vyplnění Testu 1
byl 20 minut včetně vyplňování záhlaví. Test se rozdával otočený zadáním dolů. Žákům bylo
vysvětleno, aby nejprve vyplnili všechny kolonky nahoře (mimo kolonky pro čas) a pak začali
řešit. Žákům se nevysvětlovaly žádné úlohy, se kterými si nevěděli rady. Takové úlohy měli
podle instrukcí učitele přeskočit. Po odevzdání testu zadávající učitel zapsal čas vyplňování.
Čas na vyplnění Testu 2 byl 15 minut včetně vyplňování záhlaví. Opět se rozdával zadáním
dolů. U tohoto testu se neměřila rychlost, byl jen omezen 15 minutami, po kterých se test
vybral všem. Bylo to z toho důvodu, že oproti Testu 1 obsahoval náročnější úlohy a kromě
toho měla poslední část více řešení, a tak nebylo cílem vyplnit ho co nejdříve, ale najít co
nejvíce řešení.
Ve všech třídách proběhlo, podle slov zadávajících učitelů, zadání dotazníku i testů bez
problémů. Učitelé mi psali, že někteří z žáků se ptali, zda budou testy známkované, a při
vyplňování dotazníků se ptali, jak mají vyplnit, jak často hrají, když ale nehrají. V dotazníku
bylo napsáno, že dál má pokračovat jen ten, kdo uvedl, že Abaku hraje, takže šlo o jejich
nepozornost při čtení zadání. Při analýze dat jsem objevila další žáky, kteří vedle tabulky
psali, že přeci už vyplnili, že nehrají, že tedy nechápou, co mají zatrhnout. Dále se někteří
ptali, co mají dělat s úlohami v Testu 1, které neumí řešit.
Počty vyplněných testů jsem uvedla v tabulce 3 (viz výše). 24 učitelů mi písemně zaslalo
i své názory na to, jak hra Abaku ovlivňuje motivaci a znalosti a dovednosti žáků (vyjádření
poslali všichni, jejichž žáci se zúčastnili výzkumu, a navíc dalších 14 oslovených učitelů).
Po zkompletování dotazníků a obou testů pro jednotlivé žáky jsem si složky označila čísly
a dál pracovala už jen s čísly. Na některých školách žáci nepsali jména, ale stejná libovolná
slova nebo značky na všechny tři části.
Testy jsem opravila a výsledky zadala do programů MS Excel a Minitab, ve kterých jsem data
následně zkoumala pomocí výše uvedených analytických nástrojů. Do souboru jsem
zapisovala název školy a pořadové číslo žáka (mnou přidělené). Odpovědím na otázky
z dotazníku jsem přidělila číselné hodnoty a ty jsem zadávala. Zapisovala jsem čas (počet
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minut) za vyplnění Testu 1 a počet bodů získaných v Testu 1. Dále počty bodů za jednotlivé
úlohy v Testu 2.
Zavedla jsem bodové ohodnocení (dále jen „roky a frekvence“), které spojuje počet
odehraných let a frekvenci, s jakou hru Abaku žáci hrají, vzorcem a · 4 + b, kde
a představovalo počet odehraných let (tedy 4, 3, 2, 1 nebo 0) a b frekvenci. Číslo b nabývalo
hodnost 4, 3, 2 nebo 1 (4: častěji než dvakrát týdně, 3: jednou až dvakrát týdně, 2: dvakrát až
třikrát týdně, 1: méně často). Hodnota „roky a frekvence“ mohla být od 1 (žák, který nehraje
ani rok a hraje méně často: 0 · 4 + 1 = 1) do 20 (žák, který hraje 4 roky častěji než dvakrát
týdně: 4 · 4 + 4 = 20). Testovala jsem tedy hypotézu, že mezi počtem bodů a takto zavedeném
hodnocení je lineární vztah.
Dále jsem propojila počet bodů z Testu 1 s časem, za který žáci test odevzdali (dále jen „čas
a body“), a to vzorcem (1 – ϑ · c) · d, kde c byl počet minut (0 až 20), d počet bodů
z Testu 1 (0 až 100) a ϑ koeficient určující váhu, kterou přikládám času (pro ϑ = 0 by na čase
nezáleželo, pro ϑ > 1/20 by vzorec dal záporné hodnoty, zvolila jsem průměr těchto
hraničních hodnot, ϑ = 1/40). Hodnota „čas a body“ mohla být od 0 (žák, který nezískal žádný
bod bez ohledu na čas odevzdání) do 100 (pokud by žák získal plný počet bodů a odevzdal ve
chvíli, kdy test dostal).

4.6 Výsledky výzkumu
V následujících tabulkách s čísly 4, 5, 6, 7 a 8 jsou uvedeny počty žáků, kteří odpověděli na
příslušnou položku dotazníku, podle ročníků.

Tabulka 4. Počty žáků podle míry souhlasu s větou
Věta

Matematiku
mám rád/a

Baví mě
učit se
matematiku

Ročník

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,
6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

81
48
61
27
217
51
37
34
14
136

84
125
99
67
375
87
95
95
64
341

39
46
54
44
183
62
81
80
60
283

15
15
13
25
68
19
21
18
25
83
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6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,
6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

Matematika
mi většinou
jde

Matematiku
se učím rychle

56
39
28
21
144
54
42
39
18
153

91
114
116
70
391
78
95
77
49
299

52
69
71
56
248
60
76
86
64
286

20
12
12
16
60
27
21
25
32
105

Tabulka 5. Počty žáků podle souhlasu nebo nesouhlasu s větou
Věta

Ročník
6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,
6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

Hraji Abaku

Abaku hraji doma

Ano
93
119
120
69
401
33
51
34
13
131

Ne
126
115
107
94
442
60
68
86
56
270

Tabulka 6. Počty hráčů podle délky hraní Abaku
Ročník
Abaku
hraji

6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

Déle než
4 roky
0
0
0
0
0

4 roky

3 roky

2 roky

1 rok

0
0
1
0
1

0
2
13
7
22

6
42
59
38
145

11
42
24
11
88

Méně než
1 rok
76
35
24
13
148

Tabulka 7. Počty hráčů podle frekvence hraní Abaku
Ročník
Abaku hraji
průměrně

6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

Častěji než
dvakrát týdně
7
3
7
1
18

Jednou až
dvakrát týdně
34
34
57
19
144
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Dvakrát až
třikrát měsíčně
18
33
34
17
102

Méně často
34
49
22
32
137

Tabulka 8. Počty hráčů hrajících alespoň jedou týdně podle počtu odehraných let
Ročník

1 rok

2 roky

3 roky

Celkem

6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

2
5
12
0
19

1
18
34
15
68

0
1
8
4
13

3
24
54
19
100

4.6.1 Ověřování hypotéz
V následujícím textu budu ověřovat hypotézy vymezené v odstavci 4.2.

Kategorie 1
Hypotéza 1
Zkoumala jsem vztah mezi počtem bodů v Testu 1 a tím, zda žáci hrají Abaku, nebo ne.
Tabulka 9 ukazuje průměrné výsledky hráčů a nehráčů v Testu 1.
Tabulka 9. Průměrné počty bodů v Testu 1 v závislosti na tom, zda se jednalo o hráče

Ročník
6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

A
Průměrný počet
bodů v Testu 1
u hráčů
56,47
62,67
76,33
75,64
67,55

B
Průměrný počet
bodů v Testu 1
u nehráčů
56,44
66,72
78,47
82,77
69,86

A–B

p-hodnota t-testu

0,03
-4,05
-2,14
-7,13
-2,31

0,99
0,06
0,36
0,01
0,09

Statisticky významný rozdíl mezi hráči a nehráči se vzhledem ke zvolené hladině
významnosti (0,05) ukázal pouze u žáků 9. ročníku. Hráči 9. ročníku získávali v průměru
o 7,13 bodů méně než nehráči.
Tabulka 10 ukazuje průměrné výsledky žáků, kteří uvedli, že Abaku hrají i doma, a těch, kteří
nehrají vůbec.
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Tabulka 10. Průměrné výsledky v Testu 1 žáků, kteří uvedli, že Abaku hrají i doma, a těch,
kteří nehrají vůbec

Ročník
6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

A
Průměrný počet bodů
v Testu 1 u hráčů
hrajících doma
58,18
66,33
75,32
74,08
67,50

B
Průměrný počet
bodů v Testu 1
u nehráčů
56,44
66,72
78,47
82,77
69,86

A-B

p-hodnota t-testu

1,74
-0,39
-3,14
-8,69
-2,36

0,70
0,88
0,36
0,24
0,21

Rozdíly mezi nehráči a hráči, kteří hrají i doma, nejsou v žádné ze zkoumaných skupin
statisticky významné.
Tabulka 11 ukazuje průměrné výsledky hráčů, kteří uvedli, že Abaku hrají i doma, a těch,
kteří hrají pouze ve škole.
Tabulka 11. Průměrné výsledky hráčů, kteří uvedli, že Abaku hrají i doma, a těch,
kteří hrají pouze ve škole

Ročník
6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

A
Průměrný počet bodů
v Testu 1 u hráčů
hrajících doma
58,18
66,33
75,32
74,08
67,50

B
Průměrný počet bodů
v Testu 1 u hráčů
nehrajících doma
55,53
59,93
76,72
75,71
67,57

A-B

p-hodnota t-testu

2,65
6,41
-1,40
-1,63
-0,07

0,50
0,04
0,70
0,95
0,97

Rozdíl středních hodnot mezi žáky 7. ročníku, kteří hrají a nehrají, se ukázal statisticky
významný ve prospěch hráčů, u ostatních skupin byl tento vztah statisticky nevýznamný.
V grafu na obrázku 9 je vidět procentuální rozdělení hráčů i nehráčů dle počtu bodů.
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Rozložení počtu bodů u hráčů 7. ročníku v Testu 1
v závislosti na otázce, zda hrají Abaku doma
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Obrázek 9. Rozložení počtu bodů u hráčů 7. ročníku v Testu 1

Podívejme se ještě na tabulku 12, kde vidíme průměrný počet bodů v Testu 1 u hráčů, kteří
hrají alespoň rok alespoň jednou týdně. Žáky 6. ročníku neuvádím, protože jen málo z nich
splňuje podmínku frekvence a počtu odehraných let.
Tabulka 12. Průměrný počet bodů v Testu 1 u hráčů, kteří hrají
alespoň rok alespoň jednou týdně

Ročník
7.
8.
9.
7., 8., 9.,

A
Průměrný počet bodů v Testu 1
u hráčů hrajících alespoň rok
alespoň jednou týdně
60,1
77,81
84,05
74,66

B
Průměrný počet bodů
v Testu 1 u nehráčů

A-B

p-hodnota t-testu

66,7
78,47
82,30
75,27

-6,6
-0,65
1,75
-0,61

0,07
0,82
0,68
0,78

Vidíme, že ani v porovnání hráčů, kteří hrají nejméně rok alespoň jednou týdně, a nehráčů
není statisticky významný rozdíl v počtu bodů u Testu 1.
Hypotéza 1 se nepotvrdila, neboť ve většině případů nebyly rozdíly statisticky významné.
Hypotéza 2
U této hypotézy jsem zkoumala vztah mezi počtem bodů v Testu 1 a dobou, po jakou žák
Abaku hraje.
Tabulka 13 ukazuje průměrný počet bodů získaných v Testu 1 v závislosti na délce hraní.
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Tabulka 13. Průměrný počet bodů v Testu 1 v závislosti na počtu odehraných let u hráčů
Ročník

3 roky

2 roky

1 rok

Méně než 1 rok

p-hodnota v testu
ANOVA

6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

87,46
87,43
86,43

69,50
62,74
72,75
76,87
70,61

60,55
62,93
82,29
72,00
69,05

54,86
62,29
73,13
68,77
60,80

0,11
0,99
0,02
0,14
<0,01

Pouze jeden žák z 8. ročníku uvedl, že hraje déle než 3 roky, proto jsem do tabulky
nezahrnula možnost 4 a více let. Statisticky významný rozdíl mezi průměrnými počty bodů
v Testu 1 podle počtu odehraných let se ukázal u žáků 8. ročníku a na celkovém vzorku.
Tabulka 13 ukazuje, že ti žáci osmé třídy, kteří hrají tři roky, dosáhli lepších výsledků než
všechny ostatní skupiny. Dvouvýběrové testy pro jednotlivé skupiny ukazují, že rozdíl mezi
těmi, co hrají 3 roky a těmi, co hrají 2 roky, je statisticky významný (p-hodnota < 0,01), stejně
tak je ale statisticky významný i záporný rozdíl mezi těmi, co hrají 2 roky a těmi, kteří hrají
1 rok (p-hodnota = 0,02). Mezi těmi, kteří hrají 3 roky a jeden rok statisticky významný rozdíl
není (p-hodnota = 0,22). Ani mezi hráči, kteří spíše nebo rozhodně souhlasili, že jim
matematika jde, statisticky významný rozdíl mezi jednoletými a dvouletými hráči nezmizí:
rozdíl průměrů vychází 10,91, p-hodnota je 0,01.
Graf na obrázku 10 ukazuje vztah mezi počtem bodů v Testu 1 a odehranými roky u hráčů
9. ročníku (u hráčů 8. ročníku lineární regrese neukázala statisticky významnou p-hodnotu).
Regresní přímka má předpis bx + a. Hodnota a (v tomto případě 68,8) je předpověď, kolik má
průměrně bodů v Testu 1 začínající hráč. Koeficient b (zde 5,3) ukazuje, kolik bodů navíc by

počet bodů v Testu 1

měl hráč získat za každý další odehraný rok.
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Vztah mezi počtem bodů v Testu 1 a počtem
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Obrázek 10. Vztah mezi počtem bodů v Testu 1 a počtem odehraných let u hráčů 9. ročníku
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U žáků 9. ročníku lineární regrese ukázala statisticky významný počtu odehraných let na
počet bodů v Testu 1, je ovšem potřeba brát v potaz i hodnotu R2, která by v ideálním případě
měla dosahovat hodnoty 1. Jedná se o koeficient determinace, který ukazuje, z kolika procent
nalezený lineární model vysvětluje rozptyl v datech. V tomto případě je to 7 %, což není
mnoho, nicméně to vliv odehraných let nevylučuje, jen to naznačuje, že kromě odehraných let
jsou body v testu ovlivněny dalšími významnými vlivy.
Na obrázku 11 ukazuji graf residuí. Je z něj vidět, že kromě tří let mají residua pro odehrané
roky vzájemně podobný rozptyl a není vidět výrazný trend, zároveň nejsou vidět žádné
extrémně vybočující hodnoty. Z toho usuzuji, že lineární regrese zde není nevhodným
nástrojem.
Graf s residui vztahu mezi počtem bodů
v Testu 1 a počtem odehraných let u hráčů
9. ročníku
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Obrázek 11. Graf s residui vztahu mezi počtem bodů v Testu 1 a počtem odehraných let
u hráčů 9. ročníku

V dalších zde prezentovaných lineárních regresích vypadal graf s residui podobně, nebudu ho
již v dalších situacích vkládat.
Obrázek 12 ukazuje graf vlivu počtu odehraných let na počet bodů v testu 1 na celkovém
vzorku.
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Obrázek 12. Vztah mezi počtem bodů v Testu 1 a odehranými roky u hráčů

Na celkovém vzorku také vidíme s rostoucím počtem odehraných let růst počtu bodů.
Lineární regrese tento vztah ukázala jako statisticky významný.
Podívejme se, jak to bude u žáků, kteří hrají alespoň jednou týdně. Kvůli nízkému počtu žáků
v jednotlivých ročnících odpovídajících této podmínce jsem testovala jen celkový vzorek.
Vztah ukazuje graf na obrázku 13.

Počet bodů v Testu 1

Vliv počtu odehraných let u žáků, kteří hrají
nejméně jednou týdně na počet bodů v Testu 1
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Obrázek 13. Vliv počtu odehraných let u žáků, kteří hrají nejméně jednou týdně, na počet bodů
v Testu 1

Vliv počtu let na počet získaných bodů ukázala lineární regrese statisticky významně. Ale
opět s nízkým R2 (11 %). Při použití celkového vzorku vzniká problém, že se míchají žáci
z různých ročníků a žáci z 8. a 9. ročníku, kteří mají lepší výsledky než žáci z 6. a 7. ročníku,
také hrají déle. Pokud do lineární regrese společně s odehranými roky zahrnu i vliv ročníku,
stoupne R2 na 25 %, regresní vztah vyjde body = 17,78 + 9,84 ročník + 0,47 roky. Koeficient
pro

odehrané

roky tedy

výrazně

klesne,

(p-hodnota = 0,79).
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statisticky významný

Dále jsem se podívala pouze na rozdíl dosažených bodů mezi těmi hráči, kteří hrají alespoň tři
roky a těmi, kteří hrají méně než rok. Tyto výsledky shrnuji v tabulce 14. 6. a 7. ročník jsem
sloučila, protože samostatně nebylo na porovnání dost dat.
Tabulka 14. Rozdíl počtu bodů v Testu 1 u hráčů hrajících 3 nebo 2 roky a méně než rok

Ročník

A
Průměrný počet bodů v Testu
1 u hráčů hrajících:

B
Průměrný počet bodů
v Testu 1 u hráčů
hrajících méně než rok

6. a 7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

3 roky 79,67
3 roky 87,46
3 roky 87,43
3 roky 86,43

57,2
73,13
68,77
60,80

A-B

p-hodnota
t-testu

22,47
14,34
18,66
25,64

<0,01
<0,01
0,01
<0,01

Jak je vidět, ve všech zkoumaných skupinách získávali tříletí hráči průměrně výrazně vyšší
počet bodů. Při analogickém porovnání pro dvouleté hráče však už vyšel statisticky významný
rozdíl pouze u 6. ročníku.
Celkově bych tedy řekla, že se hypotéza nepotvrdila, protože ve většině případů buď ANOVA
nebo lineární regrese ukazovaly statisticky nevýznamné nebo slabé vztahy.
Hypotéza 3
Zkoumala jsem vztah počtu bodů v Testu 1 a frekvence hraní, přičemž u frekvence
hodnota 4 znamenala častěji než dvakrát týdně, 3 znamenala jednou až dvakrát týdně,
2 znamenala dvakrát až třikrát měsíčně a 1 znamenala méně často.
Tabulka 15 ukazuje průměrný počet bodů získaných v Testu 1 v závislosti na frekvenci hraní
u hráčů Abaku.
Tabulka 15. Průměrný počet bodů získaných v Testu 1 v závislosti na frekvenci
hraní u hráčů Abaku
p-hodnota

Ročník

Častěji než
dvakrát týdně

Jednou až
dvakrát týdně

Dvakrát až
třikrát měsíčně

Méně
často

v testu ANOVA

6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

56,57
69,57
62,78

56,26
63,35
77,86
83,84
70,13

60,11
65,70
75,59
75,94
69,72

54,74
60,94
75,64
69,94
63,86

0,79
0,45
0,72
0,03
0,02
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Žáků s vyšší frekvencí v 7. a 9. ročníku bylo málo, proto jsem je nezapočítávala. Statisticky
významný

rozdíl

ukázala

ANOVA

u

žáků

9.

ročníku

a

na

celém

vzorku.

Rozdíl mezi hráči deváté třídy, kteří hrají jednou až dvakrát týdně a těmi, co hrají méně často
než dvakrát měsíčně, je statisticky významný. Stejně tak je tomu u celkového vzorku.
Záporný rozdíl mezi těmi, kteří hrají častěji než dvakrát týdně a těmi, co hrají méně často než
dvakrát měsíčně, naopak statisticky významný není (p-hodnota = 0,80).
Když jsem zkoumala vliv frekvence jen u žáků, kteří hrají alespoň 2 roky, neukázalo se nic
statisticky významného ani v závislosti na ročnících.
Celkově se tedy Hypotéza 3 nepotvrdila.

Kategorie 2
Hypotéza 4
Pro ověřování hypotézy mě zajímal především čas, za který žáci odevzdali Test 1.
Tabulka 16 ukazuje průměrné počty minut vyplňování Testu 1.
Tabulka 16. Průměrný počet minut vyplňování Testu 1 u hráčů a nehráčů

Ročník

6.
7.
8.
9.
6., 7., 8.,
9.,

A
Průměrný počet minut
vyplňování Testu 1
u hráčů

B
Průměrný počet minut
vyplňování Testu 1
u nehráčů

A-B

p-hodnota
t-testu

19,52
19,30
19,02

17,87
17,87
17,63

1,64
1,43
1,39

<0,01
<0,01
<0,01

18,72

18,15

0,58

0,09

19,17

17,89

1,27

<0,01

Ve všech zkoumaných skupinách kromě žáků 9. ročníku vyšel statisticky významný vztah
mezi počtem minut a tím, zda se jednalo o hráče. Hráči odevzdávali průměrně později než
nehráči. Dala jsem proto do souvislosti počet bodů a minut (viz oddíl 4.5) a zkoumala tuto
hodnotu (dále jen „čas a body“), viz tabulka 17.
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Tabulka 17. Průměrná hodnota „čas a body“ u hráčů a nehráčů

Ročník

A
Průměrná hodnota „čas a
body“ u hráčů

B
Průměrná hodnota „čas a
body“ u nehráčů

A-B

p-hodnota
t-testu

6.
7.

29,03
32,57

31,50
37,29

-2,47
-4,72

0,09
<0,01

8.
9.
6., 7., 8.,
9.,

40,41

43,85

-3,45

0,03

40,73
35,50

45,72
38,87

-4,99
-3,37

<0,01
<0,01

Ve všech kategoriích kromě 6. ročníku t-test ukázal statisticky významný rozdíl mezi „čas
a body“ a tím, zda se jednalo o hráče ve prospěch nehráčů. Podíváme se na tabulku 18, kde
jsou tyto hodnoty u hráčů, kteří hrají alespoň rok nejméně jednou týdně.
Tabulka 18. Průměrná hodnota „čas a body“ u hráčů hrajících alespoň jednou týdně
alespoň rok a u nehráčů

Ročník
7.
8.
9.
7., 8., 9.,

A
Průměrná hodnota „čas a body“
u hráčů hrajících alespoň
jednou týdně alespoň rok
30,91
38,86

B
Průměrná hodnota
„čas a body“
u nehráčů
37,29
43,85

44,96
40,18

A-B

p-hodnota
t-testu

-6,38
-4,99

0,01
0,01

45,20

-0,24

0,95

39,04

1,14

0,45

Pokud se podíváme na hráče, kteří hrají alespoň jednou týdně po dobu alespoň jednoho roku,
mají tito žáci ještě horší výsledky ve srovnání s nehráči.
Nakonec jsem ještě zkoumala, jak se lišil čas mezi hráči a nehráči, kteří získali 90 a více
bodů. Používala jsem t-test pouze pro celkový vzorek a žáky 8. a 9. ročníku, protože v nižších
ročnících nebyl dostatečný počet žáků splňujících tuto podmínku. Hráči odevzdávali Test 1
průměrně později než nehráči, ale na těchto vzorcích se už rozdíl pohyboval pouze v řádech
desetin až setin, nicméně p-hodnoty v t-testu vyšly > 0,05, takže rozdíly nebyly statisticky
významné.
Hypotéza 4 se nepotvrdila, protože vycházely statisticky nevýznamné vztahy, nebo testy
ukazovaly výsledky v neprospěch hráčů.
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Kategorie 3
Ověřování hypotéz z této kategorie vychází z výsledků v Testu 2.
Hypotéza 5
Zde jsem zkoumala vztah mezi tím, zda se jednalo o hráče, nebo ne, a počtem bodů získaných
v Testu 2. Tabulka 19 ukazuje průměrně získané počty bodů v Testu 2 v závislosti na tom, zda
se jednalo o hráče.
Tabulka 19. Průměrný počet bodů v Testu 2 u hráčů a nehráčů

Ročník
6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

A
Průměrný počet
bodů v Testu 2
u hráčů
6,41
7,07
7,70
7,88
7,24

B
Průměrný počet
bodů v Testu 2
u nehráčů
6,29
7,59
7,82
8,19
7,38

A-B

p-hodnota t-testu

0,12
-0,52
-0,12
-0,30
-0,13

0,68
0,07
0,65
0,37
0,39

Z tabulky 19 vidíme, že vztah počtu bodů v Testu 2 a toho, zda se jednalo o hráče, nebo
nehráče, nebyl podle t-testu u žádné ze skupin statisticky významný. Tabulka 20 ukazuje
počty bodů u hráčů, kteří hrají alespoň rok nejméně jednou týdně.
Tabulka 20. Průměrný počet bodů v Testu 2 u hráčů hrajících alespoň rok alespoň
jednou týdně a u nehráčů

Ročník
7.
8.
9.
7., 8., 9.,

A
Průměrný počet bodů v Testu
2 u hráčů hrajících alespoň
rok alespoň jednou týdně
7,63
7,72
8,79
7,91

B
Průměrný počet bodů
v Testu 2 u nehráčů

A-B

p-hodnota
t-testu

7,52
7,79
8,14
7,79

0,10
-0,06
0,65
0,11

0,83
0,87
0,16
0,65

Ani když jsem hráče omezila na ty, kteří hrají alespoň rok s frekvencí nejméně jednou týdně,
nebyl podle t-testu vztah statisticky významný.
Hypotéza 5 se tedy nepotvrdila.
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Hypotéza 6
U této hypotézy jsem zkoumala vztah mezi průměrným počtem bodů v Testu 2 a dobou, po
jakou žák Abaku hraje. Tabulka 21 ukazuje průměrně získané počty bodů v Testu 2
v závislosti na počtu odehraných let.
Tabulka 21. Průměrný počet bodů v Testu 2 v závislosti na počtu odehraných let u hráčů
Ročník

3 roky

2 roky

1 rok

Méně než 1 rok

p-hodnota v testu
ANOVA

6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

8,25
9,29
8,32

5,80
7,50
7,75
7,76
7,61

7,18
6,95
7,29
7,91
7,19

6,36
6,71
7,67
7,46
6,75

0,37
0,25
0,67
0,26
<0,01

V tabulce vidíme, že ve většině případů s rostoucím počtem odehraných let rostl průměrný
počet získaných bodů v Testu 2, ale statisticky významně se to ukázalo jen na celkovém
vzorku. U žáků 8. ročníku jsem zkusila otestovat body jen u žáků, kteří hrají nejméně jednou
týdně, ale výsledek vyšel statisticky nevýznamný. U ostatních ročníků jsem to nemohla
zkoumat, neboť by nebyl dostatečný počet žáků v jednotlivých kategoriích po odehraných
letech.
Když jsem zkoumala jednotlivé úlohy na celkovém vzorku, tak t-test ukázal, že statisticky
významně získávají průměrně hráči hrající 3 roky více bodů v úlohách 2 a 3 než ti, kteří hrají
méně než rok. Rozdíl u úlohy 1 nebyl statisticky významný. V jednotlivých ročnících nebyly
rozdíly statisticky významné.
Celkově se tedy hypotéza nepotvrdila.
Hypotéza 7
U této hypotézy je potřeba ověřit, zda má vliv frekvence, s jakou hráči hru hrají, na získaný
počet bodů v Testu 2. Tabulka 22 ukazuje průměrný počet bodů získaných v Testu 2
v závislosti na frekvenci hraní u hráčů Abaku.
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Tabulka 22. Průměrný počet bodů získaných v Testu 2 v závislosti na frekvenci hraní
u hráčů Abaku
p-hodnota

Ročník

Častěji než
dvakrát týdně

Jednou až
dvakrát týdně

Dvakrát až
třikrát měsíčně

Méně
často

v testu ANOVA

6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

6,50
7,14
7,06

6,43
7,44
7,72
8,84
7,52

5,74
6,79
7,88
7,59
7,14

6,29
7,02
7,55
7,44
7,06

0,71
0,45
0,85
0,04
0,30

Statisticky významný vliv frekvence hraní na průměrný získaný počet bodů ukázala ANOVA
pouze u žáků 9. ročníku. Když jsem se podívala na jednotlivé úlohy, tak se v žádné skupině
a úloze neukázal statisticky významný vliv až na 2. úlohu u žáků 9. ročníku při porovnání
těch, kteří hrají méně často a těch, kteří hrají alespoň jednou až dvakrát týdně.
Celkově se hypotéza nepotvrdila.

Kategorie 4
Tato kategorie se týkala obliby matematiky, úspěšností v ní a vztahu těchto charakteristik
k hraní Abaku.
Hypotéza 8
V této hypotéze je potřeba zjistit vztah žáků k matematice, konkrétně zda žáci rozhodně
souhlasí nebo spíše souhlasí s větou „matematiku mám rád/a“. Procentuální rozložení jak
u hráčů, tak u nehráčů ukazuje graf na obrázku 14.
Míra souhlasu s větou „matematiku mám rád/a“
u hráčů a nehráčů
45% 44%

50%
40%

30%

30%

25%

10%

21%

18%

20%
6%

10%

hráči
nehráči

0%
Rozhodně
nesouhlasím

Spíše
Spíše souhlasím
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

Obrázek 14. Míra souhlasu s větou „matematiku mám rád/a“ u hráčů a nehráčů
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Jak vidíme v grafu, 75 % hráčů a 65 % nehráčů uvedlo, že rozhodně souhlasí, nebo spíše
souhlasí s větou, že mají rádi matematiku. Tento výsledek je dle z-testu na rozdíl dvou podílů
statisticky významný (p-hodnota < 0,01).
Hypotéza se tedy potvrdila.
Hypotéza 9
Tato hypotéza ověřovala, zda hráči uvádějí častěji než nehráči rozhodně souhlas nebo spíše
souhlas s větou „matematika mi většinou jde“. Procentuální rozložení je v grafu na
obrázku 15.
Míra souhlasu s větou „matematika mi většinou jde“
u hráčů a nehráčů
60%
49%

50%

44%

40%

32%
27%

30%

19%

20%
10%

5%

hráči
15%

nehráči

9%

0%
Rozhodně
nesouhlasím

Spíše
Spíše souhlasím
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

Obrázek 15. Míra souhlasu s větou „matematika mi většinou jde“ u hráčů a nehráčů

63 % hráčů a 64 % nehráčů uvedlo, že jim matematika většinou jde (rozhodně nebo spíše
souhlasí s uvedeným tvrzením). Rozdíl v subjektivně vnímané úspěšnosti mezi žáky hrajícími
a nehrajícími Abaku je malý a statisticky nevýznamný (p-hodnota v chí-kvadrát testu byla
0,78), hypotéza se tedy nepotvrdila.
Hypotéza 10
V této hypotéze jsem ověřovala vztah všech žáků k matematice, zda ji mají rádi a zda je baví
se ji učit. Rozložení odpovědí ukazuje graf na obrázku 16.

66

Míra souhlasu s větami „matematiku mám rád/a“
a „baví mě učit se matematiku“ u všech žáků
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
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45%
40%
34%
26%
22%
16%
8% 10%
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Spíše
nesouhlasím nesouhlasím

Spíše
souhlasím

Matematiku mám rád/a
Baví mě učit se matematiku

Rozhodně
souhlasím

Obrázek 16. Míra souhlasu s větami „matematiku mám rád/a“ a „baví mě učit se matematiku“
u všech žáků

V grafu vidíme, že 71 % žáků má rádo matematiku a 56 % žáků baví se ji učit. K ověření
statistické významnosti jsem použila z-test na jeden podíl (testovala jsem nulovou hypotézu,
že je roven 50 %, alternativní hypotézou bylo, že je větší), v obou případech vyšla
p-hodnota < 0,01, podíly jsou tedy statisticky významně větší než 50 %.
Hypotéza vychází z několika posledních výsledků šetření TIMSS (viz oddíl 1.3). Federičová
a Munich (2014) totiž uvádějí, že v roce 2007 na škále obliby matematiky od 1 do
4 (1 znamená nejvyšší oblibu, 4 nejnižší oblibu) žáci 4. ročníku vykazovali průměrně hodnotu
1,84 a 8. ročníku 2,81. Testovaní žáci byli z druhého stupně, takže jsem vycházela z hodnoty
2,81. Když jsem udělala průměr míry souhlasu u vět „matematiku mám rád/a“ a „baví mě učit
se matematiku“ a přiřadila hodnotám 1, 2, 3, 4 postupně „rozhodně souhlasím, spíše
souhlasím, spíše nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím“, vyšly na celkovém vzorku hodnoty
2,12 a u žáků 8. ročníku 2,08. U nehráčů 8. ročníku byla tato hodnota 2,31, což je stále lepší
výsledek, než ukázal TIMSS v roce 2007.
Hypotéza 10 se tedy nepotvrdila.

4.6.2 Další statisticky významné vztahy
Vztah počtu bodů v Testu 1 a hodnoty „roky a frekvence“
Rozhodla jsem se ještě ověřit, jak je to se vztahem počtu bodů v Testu 1 a hodnotou „roky
a frekvence“ (viz tabulka 23).
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Tabulka 23. Vztah počtu bodů v Testu 1 a hodnotou „roky a frekvence“
a
55,25
61,72
73,28
64,31
67,41

Ročník
6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

b
0,57
0,15
0,36
1,40
0,43

p-hodnota u lineární regrese
0,76
0,73
0,71
<0,01
<0,01

R2
<0,01
<0,01
<0,01
0,10
<0,01

Statisticky významný se ukázal tento vztah u žáků 9. ročníku a na celém vzorku, ale při
malém R2. Následující grafy vykreslují rozložení dat s regresní přímkou (obrázky 17, 18).

Vliv hodnoty „roky a frekvence“ na počet bodů v
Testu 1 u žáků 9. ročníku
y = 1,3978x + 64,313
R² = 0,0993

počet bodů v Testu 1
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Očekávaná Y

40

Y

20
0
0

5

10

15

20

roky a frekvence

Obrázek 17. Vliv hodnoty „roky a frekvence“ na počet bodů v Testu 1 u žáků 9. ročníku
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Vliv hodnoty „roky a frekvence“ na počet bodů v Testu 1 u hráčů
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y = 0,4346x + 67,408
R² = 0,0093
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Obrázek 18. Vliv hodnoty „roky a frekvence“ na počet bodů v Testu 1 u hráčů

Vztah počtu bodů v Testu 2 a hodnoty „roky a frekvence“
Zkoumala jsem také vztah mezi průměrným počtem bodů v Testu 2 a hodnotou „roky
a frekvence“. Hodnoty ukazuje tabulka 24.
Tabulka 24. Vztah mezi průměrným počtem bodů v Testu 2 a hodnotou „roky a frekvence“
Ročník
6.
7.
8.
9.
6., 7., 8., 9.,

a
6,40
4,53
7,42
4,80
3,59

b
<0,01
0,24
0,14
0,42
0,40

p-hodnota u lineární regrese
0,97
0,12
0,41
0,09
<0,01

R2
1
1
<0,01
1
0,05

Jak vidíme v tabulce, statisticky významný se ukázal vliv této hodnoty pouze na celkovém
vzorku. Graf na obrázku 19 ukazuje rozložení dat na celkovém vzorku s regresní přímkou.
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Vliv hodnoty „roky a frekvence“ na počet bodů v
Testu 2

roky a frekvence

20

y = 0,4038x + 3,5911
R² = 0,0452
p-hodnota < 0,01

15
10

Očekávaná Y

5

Y

0
-5

0

5

10

15

počet bodů v Testu 1

Obrázek 19. Vliv hodnoty „roky a frekvence“ na počet bodů v Testu 2

P-hodnota je sice <0,01, ale R2 je velmi malé. To naznačuje, že „roky a frekvence“ sice má na
dosažený počet bodů vliv, ale tento vliv je slabý a nejspíš existují jiné proměnné, které počet
bodů predikují lépe.

Vliv ročníku na oblibu matematiky a úspěšnost v ní
V grafech na obrázcích 20 a 21 je vidět, jak klesá obliba matematiky v závislosti na
studovaném ročníku.
Míra souhlasu s větou „matematiku mám rád/a“
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Obrázek 20. Míra souhlasu s větou „matematiku mám rád/a“
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Míra souhlasu s větou „baví mě učit se matematiku“
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Obrázek 21. Míra souhlasu s větou „baví mě učit se matematiku“

Grafy na obrázcích 22 a 23 ukazují, jak se mění pocit úspěchu v matematice v průběhu školní
docházky na druhém stupni ZŠ.
Míra souhlasu s větou „matematika mi většinou jde“
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Obrázek 22. Vliv ročníku na míru souhlasu s větou „matematika mi většinou jde“
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Míra souhlasu s větou „matematiku se učím rychle“
100%
90%

17%

18%

25%

80%

29%

70%
60%

11%

34%

41%

36%

50%
40%
30%

40%
32%

12%

9%

11%

6. ročník

7. ročník

8. ročník

20%
10%

38%

27%

0%

Rozhodně nesouhlasím

Spíše nesouhlasím

Spíše souhlasím
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Obrázek 23. Vliv ročníku na míru souhlasu s větou „matematiku se učím rychle“

Všechna rozložení jsem ověřila pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti v programu
Minitab, který ověřuje, jak je pravděpodobné, že mezi dvěma kategorickými proměnnými
v populaci je vztah. Všude mi vyšly hodnoty p < 0,01, ročník má tedy na zastoupení žáků ve
všech zde studovaných kategoriích statisticky významný vliv. Žáci nižších ročníků vykazovali
průměrně lepší vztah k matematice a pocit úspěšnosti v ní oproti žákům z vyšších ročníků.

4.6.3 Výsledky výpovědí učitelů
Učitelů, kteří odpověděli, jaký si myslí, že má Abaku vliv na počtářské dovednosti žáků18,
bylo 24. Jejich výpovědi jsou uvedeny v příloze P6. Při analýze výpovědí jsem identifikovala
některé opakující se skutečnosti, které se týkaly učiteli pociťovaného vlivu hraní Abaku na
žáky. Jsou shrnuty v tabulce 25.

18

Zadání viz oddíl 4.4.
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Tabulka 25. Výpovědi učitelů

absolutní četnost
10
10
4
4
3
3
3
2

hra žáky baví
zlepšuje numerické počítání
zvyšuje zájem o matematiku
naučí se dříve mocniny a odmocniny
podporuje logické myšlení
zlepšuje strategické myšlení
zrychluje numerické počítání
podporuje kombinační myšlení

Jak ukazuje tabulka 25, podle deseti učitelů hra Abaku žáky baví. Neznamená to ale, že podle
ostatních učitelů by žáky hra nebavila, ale jen o tom nepsali. Stejně tomu tak je v dalších
případech. Jeden z učitelů například napsal: „U 90 % žáků mohu říci, že je hra bavila.“ Jeden
z učitelů vede matematický kroužek a uvádí, že díky hře Abaku se v současné době jedná
o nejoblíbenější kroužek na škole. Další učitel píše, že se ho žáci na začátku každé hodiny
ptají, zda budou zase hrát Abaku.
Deset z učitelů uvedlo, že Abaku zlepšuje numerické počítání. Podle jednoho z učitelů se
zlepšuje a zrychluje numerika. Podle jiného u hráčů dochází ke zlepšení prospěchu
z matematiky. Jeden z nich uvádí, že hra Abaku má velký přínos v oblasti numerického
počítání. Jeden z učitelů si myslí, že žáci díky hře lépe chápou vztahy mezi čísly a rychleji se
orientují v početních operacích. Jeden učitel uvádí, že je Abaku perfektní hra a napomáhá
u dětí k numerickým a dalším dovednostem.
Podle čtyř učitelů hra zvyšuje zájem o matematiku, žáci se naučí dříve mocniny a odmocniny.
Jeden z učitelů píše, že po dobu, kdy se ve škole hraje Abaku, vnímá zvýšený zájem
o matematiku na jejich škole. Jeden z učitelů uvádí, že se v rámci hry děti setkaly
s matematickými operacemi, které ještě neznaly (mocniny, odmocniny), část z nich i princip
druhé mocniny pochopila. Jiná učitelka píše, že hru hrála u mladších dětí (5. a 6. ročník),
které ještě neznaly mocniny a odmocniny, a překvapila ji rychlost s jakou si i tyto, pro ně
neznámé, výpočty osvojily. Podle jiné učitelky hra žáky bavila a zpětně zjistila, že se jim lépe
pamatovaly mocniny do 20. Jeden z učitelů uvádí, že se žáci „sžili s mocninami“, bez
jakýchkoli jeho zásahů a řada žáků 5. ročníku rozumí souvislosti cifer např. 416,
v ojedinělých případech i 464.
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Tři učitelé uvádějí, že hra podporuje logické myšlení, zlepšuje strategické myšlení a zrychluje
numerické počítání. Jeden z učitelů napsal, že viditelnější pokroky zaznamenal u dětí v oblasti
strategické, žáci častěji a déle rozmýšlejí varianty tahů nebo řazení cifer vzhledem
k bonusům.
Podle dvou učitelů hra podporuje kombinační myšlení. Další vlastnosti uvedl vždy právě
jeden z učitelů: Hra zlepšuje zvládání časového tlaku. Má vliv na komunikaci při práci se
skupinou a na spolupráci. Díky hře žák umí obhájit vlastní názor a je schopen přijmout
argumenty druhého. Jeden z učitelů uvedl, že hru používá v rámci přípravy k přijímacím
zkouškám. Že by hra bavila jen úspěšné v matematice, uvádí pouze jeden učitel, naopak tři
uvádí, že baví i neúspěšné. Dále hra podle některých učitelů napomáhá rychlému
rozhodování, zlepšuje prospěch v matematice, zlepšuje prostorovou představivost, má vliv na
krátkodobou paměť, rozvíjí myšlení žáků a zlepšuje abstraktní myšlení.
Jeden z učitelů popsal také velký pokrok u žáka se SVP: „Úplně největší posun jsem
zaznamenal u jednoho žáka, který navštěvoval devátou třídu před dvěma lety. Byl to žák se
závažnými SVP včetně dyskalkulie, a poté, co začal hrát Abaku (poměrně intenzivně), se
v matematice jako celku razantně zlepšil. Bylo zřejmé, že mu konečně došlo, co vlastně
znamená číslo, a spousta dříve nezpracovaných poznatků mu najednou začala zapadat do
mozaiky. A jak říkám, týkalo se to celé matematiky, najednou byl schopen při hodinách
„stíhat“ a zapojovat se do diskuse.“
Většina učitelů uvedla, že hra v nějaké oblasti zlepšuje schopnosti žáků. Žádný z učitelů
neuvedl, že by hra měla na žáky negativní vliv.
Pět učitelů nemá ve výuce na hru čas. Jeden učitel například uvedl, že se jim hra ve škole
špatně „rozbíhala“ a stíhala, proto hru hráli jen zájemci doma. Jiný napsal, že v samotných
hodinách výuky lze hru realizovat jen výjimečně.

4.7 Vyhodnocení hypotéz
Kategorie 1: Vliv hraní Abaku na řešení numerických úloh
Hypotéza 1 se nepotvrdila. Vztahy mezi tím, zda šlo o hráče, a průměrným počtem bodů
v Testu 1 byly ve většině případů statisticky nevýznamné. Nehráči 9. ročníku získali
v průměru statisticky významně více bodů než hráči. To, zda hráči hrají i doma, mělo
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statisticky významný vliv jen u žáků 7. ročníku v prospěch hráčů. U hráčů, kteří hrají alespoň
rok nejméně jednou týdně, se neukázal statisticky významný vliv u žádné ze skupin.
Hypotéza 2 se nepotvrdila. Statisticky významný vliv mezi počtem bodů v Testu 1 a počtem
odehraných let se ukázal jen u hráčů 8. ročníku a na celkovém vzorku.
Hypotéza 3 se nepotvrdila. Kromě 9. ročníku a na celkovém vzorku se nikde vztah mezi
frekvencí hraní a počtem průměrně získaných bodů v Testu 1 nepotvrdil.

Kategorie 2: Vliv hraní Abaku na rychlost řešení numerických úloh
Hypotéza 4 se nepotvrdila. Vztah mezi počtem minut a počtem bodů v Testu 2 byl ve všech
případech buď statisticky nevýznamný, nebo v neprospěch hráčů. V neprospěch hráčů nebo
statisticky nevýznamný vyšel vztah i v případě, že jsem zkoumala hodnotu „čas a body“.
Stejně tak nemělo pro hráče pozitivní vliv to, že jsem nakonec vybrala jen žáky hrající
alespoň rok nejméně jednou týdně.

Kategorie 3: Vliv hraní Abaku na pokročilé početní dovednosti
a porozumění aditivním a multiplikativním operacím
Hypotéza 5 se nepotvrdila. Vztah mezi tím, zda se jednalo o hráče, a tím, kolik získali bodů
v Testu 2, se neukázal v žádné skupině jako statisticky významný, a to ani v případě, že jsem
porovnávala nehráče a hráče hrající alespoň rok nejméně jednou týdně.
Hypotéza 6 se nepotvrdila. Statisticky významný vztah mezi počtem odehraných let
a průměrným počtem získaných bodů v Testu 2 se ukázal pouze na celém vzorku (s rostoucím
počtem odehraných let rostl průměrný počet bodů v Testu 2). V jednotlivých ročnících vztah
nebyl statisticky významný.
Hypotéza 7 se nepotvrdila. Použité metody nepotvrdily kromě žáků 9. ročníku žádný
statisticky významný vztah mezi průměrným počtem bodů získaných v Testu 2 a frekvencí
hraní.

Kategorie 4: Obliba matematiky a úspěšnost v ní
Hypotéza 8 se potvrdila. Hráči uvedli o 10 % častěji než nehráči, že rozhodně souhlasí nebo
spíše souhlasí s větou, že mají rádi matematiku.
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Hypotéza 9 se nepotvrdila. Rozdíl v subjektivně vnímané úspěšnosti mezi žáky hrajícími
a nehrajícími Abaku byl pouze 1 %, tento rozdíl navíc není statisticky významný.
Hypotéza 10 se nepotvrdila. Dokonce 71 % žáků má rádo matematiku a 56 % žáků baví se ji
učit.

4.8 Diskuse a omezení výzkumu
V první kategorii jsem zkoumala vliv hraní Abaku na řešení numerických úloh. Zkoumala
jsem, zda má nějaký vliv to, zda se jednalo o hráče, a zda má vliv počet odehraných let
a frekvence hraní.
První hypotézou bylo, že hráči budou mít lepší výsledky v numerickém počítání, tedy získají
více bodů v Testu 1 než nehráči. Tato hypotéza se nepotvrdila. Vliv na potvrzení hypotézy
nemělo ani to, pokud jsem porovnávala nehráče a hráče, kteří hrají i doma. Dalo by se
předpokládat, že na tom budou lépe ti, kteří hrají doma, protože Abaku hrají dobrovolně i ve
svém volném čase. I v tomto případě nedopadli hráči lépe než nehráči. Když jsem
porovnávala hráče, kteří hrají ve škole a kteří hrají i doma, opět nevyšel žádný statisticky
významný rozdíl. Stejně tak se nepotvrdila ani druhá ani třetí hypotéza, které ověřovaly vliv
počtu odehraných let a frekvence hraní na dosažený počet bodů v Testu 1. Při testování třetí
hypotézy se ale ukázalo, že hráči, kteří hráli alespoň tři roky, měli průměrně lepší výsledky
než ti, kteří hráli méně než rok, to napovídá tomu, že alespoň dlouhodobé hraní vliv má.
Druhá kategorie (hypotéza 4) dávala do souvislosti počet minut na odevzdání Testu 1 a to, zda
se jednalo o hráče. Vztah byl často statisticky významný ale v neprospěch hráčů, v ostatních
případech nebyl statisticky významný. V podmínkách odevzdání nebylo, že by test musel být
vyplněný celý, a tak žák, který odevzdal test dříve, nutně nemusel získat více bodů.
Prozkoumala jsem tedy ještě vztah mezi hodnotou „čas a body“ a tím, zda se jednalo o hráče.
Ani v tomto případě nedopadli hráči lépe než nehráči, ani pokud jsem za hráče brala jen ty, co
hrají alespoň rok nejméně jednou týdně. Může to být způsobeno tím, že hráči byli obeznámeni
s cíli výzkumu, mohli tak být více motivováni se snažit, a tak u sebe měli Test 1 déle a snažili
se vyřešit co nejvíc úloh a vše si po sobě kontrolovali.
Třetí kategorie ověřovala vliv hraní Abaku na pokročilé početní dovednosti a porozumění
aditivním a multiplikativním operacím, opět v závislosti na tom, zda se jednalo o hráče, jak
dlouho a s jakou frekvencí Abaku hrají. Hypotézy jsem ověřovala prostřednictvím třech úloh
z Testu 2. Z této kategorie se nepotvrdila žádná hypotéza. Co se týče první úlohy Testu 2,
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domnívám se, že v ní dosahovali žáci obdobných výsledků z toho důvodu, že je typicky
učebnicová a žáci se s ní jistě nejednou setkali.
Čtvrtá kategorie se věnovala odpovědím v dotazníku částečně v souvislosti s tím, zda se
jednalo o hráče, nebo nehráče. Žáci, kteří hrají Abaku, častěji uváděli, že mají matematiku
rádi (odpovědi: rozhodně souhlasím, spíše souhlasím), než nehráči. Nabízí se tedy dvě
možnosti, buď začali hrát ti, kteří měli ve většině případů rádi matematiku už předtím, nebo
hraní Abaku zlepšilo jejich vztah k matematice. Dále se ukázalo, že u subjektivního
ohodnocení toho, zda žákům matematika většinou jde, nezáleží na tom, zda se jedná o hráče,
nebo nehráče, protože v obou skupinách bylo téměř stejné procento žáků (64 % hráči, 63 %
nehráči), kteří si myslí, že jim matematika většinou jde (odpovědi: rozhodně souhlasím, spíše
souhlasím).
Za předpokladu, že hru nezačali hrát spíše ti, kteří si o sobě myslí, že jim matematika nejde,
a že si díky hraní nezačali myslet, že jim jde, tento výsledek vypovídá o tom, že hraní hry
nemělo poznatelný vliv na to, jestli se žáci přesunuli z jedné kategorie „jde“ do jiné.
Poslední hypotéza vycházela z několika posledních výsledků šetření TIMSS (viz oddíl 1.3).
Federičová a Munich (2014) totiž uvádějí, že v roce 2007 na škále obliby matematiky od 1 do
4 (1 znamená nejvyšší oblibu, 4 nejnižší oblibu) žáci 8. ročníku vykazovali průměrně hodnotu
2,81. U mnou testovaných žáků z 8. ročníku jsem udělala průměr míry souhlasu u vět
„matematiku mám rád/a“ a „baví mě učit se matematiku“ a přiřadila hodnotám 1, 2, 3,
4 postupně

„rozhodně

souhlasím,

spíše

souhlasím,

spíše

nesouhlasím,

rozhodně

nesouhlasím“, vyšla hodnota 2,08. U nehráčů vyšla tato hodnota 2,31. I tak vyšla lepší
hodnota než ve výzkumu TIMSS z roku 2007. Buď se tedy vztah k matematice postupně zase
zlepšuje, nebo je to dáno mým vzorkem žáků a způsobem testování.
Nakonec jsem ještě zkoumala, jak se mění obliba matematiky a úspěšnost v ní v závislosti na
ročníku. Obliba i úspěšnost klesá s rostoucím ročníkem. Totéž uvádí i Chvál (2013) ve
výsledcích svého výzkumu. Otázkou tedy zůstává, zda se zhoršuje vztah k matematice
a úspěšnost v ní kvůli návaznosti probírané látky, sestavení kurikula, zvyšující se obtížnosti,
nebo změně zájmů přicházejících s pubertou.
Výsledky výzkumu mohlo ovlivnit hned několik faktorů. Jedním je například to, že dotazník
dostatečně nespecifikoval hráče. Za hráče jsem považovala i toho, kdo uvedl, že hru hraje jen
ve škole. My ale nevíme, jestli žáci celou vyučovací hodinu hrají každý na svém počítači,
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nebo jestli jen v rámci rozcvičky využívají prvky Abaku. Podobný problém se projevil
i u frekvence hraní. Dotazníkem jsem zjistila, jak často a kolik let žáci hrají Abaku, ale už
nevím, zda když si žák hru zapne, hraje 3 minuty nebo 3 hodiny, kolik partií odehraje apod.,
což bude mít pravděpodobně svůj vliv. Dalším z faktorů, který mohl zakrýt vliv hraní na
výsledky (a být jednou z příčin malých hodnot R2 v lineárních regresích), je vliv nadání
žáků, nadaní nehráči mohli získat více bodů než nenadaní hráči. Testy nebyly známkované,
takže výkony žáků mohla ovlivnit i nedostatečná motivace ze strany zadávajících učitelů. Je
třeba také uvážit další možné vlivy, i když méně pravděpodobné. Např. pokud se žáci, kteří
doma nehrají Abaku, věnují ve volném čase jiné aktivitě, která rozvíjí matematické
dovednosti, pak se do hry dostává další proměnná, která může zkreslit výsledky. Pro
interpretaci dosažených výsledků ve všech kategorií je také podstatný fakt, že žáci nebyli
náhodně vybráni, ale šlo o vzorek na základě dostupnosti. Dalšími faktory mohou
být: vyučovací hodina a den v týdnu, kdy byl test psán; únava; písemná práce v tentýž den;
různý počet žáků z jednotlivých škol nebo kvalita škol.

4.8.1 Doporučení pro další výzkum
Na základě zkušeností z vlastního výzkumu se jeví jako vhodné udělat místo průřezové studie
studii, která by dlouhodobě a pravidelně zkoumala výsledky vybrané skupiny žáků. Mohly by
to být například dvě třídy, jedna s hráči a druhá s nehráči. V ideálním případě by třídy učil
stejný učitel, aby žáci měli co nejpodobnější výchozí podmínky. Obě třídy by se měly na
začátku výzkumu porovnat co do matematických dovedností a vztahu k matematice,
a výsledky vstupních testů a dotazníků pak vzít v úvahu při interpretaci výstupních znalostí
a dovedností. Sledování obou tříd v průběhu celého výzkumu by pomohlo vyloučit alespoň
nějaké intervenující proměnné zmíněné výše.
V úvodním dotazníku by bylo potřeba lépe specifikovat hráče. Je třeba zjistit, kolik let se
věnuje hraní, jak často hraje, a když už hraje, kolik času tomu věnuje. Pokud by žák uvedl, že
hraje jen ve škole, tak jakým způsobem (zda opravdu hru ve třídě hrají, případně kolik minut,
nebo zda jen využívají prvky Abaku). Dalšími zajímavými informacemi by mohly být
odpovědi na otázky, zda si sami hráči myslí, že má hraní Abaku vliv na jejich matematické
dovednosti, a zda se za dobu, po kterou Abaku hrají, zlepšil jejich vztah k matematice.
Bylo by dobré nějak zajistit, aby se žáci při psaní testů snažili dosáhnout dobrých výsledků.
Domnívám se, že někteří žáci mohli být k psaní testů málo motivováni, protože věděli, že se
nebudou hodnotit.
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Test 1 bych nechala ve stávající podobě. Bylo by vhodné zabránit žákům odevzdat test před
stanovenou maximální dobou, pokud by ho neměli vyplněný celý. Jen by se muselo
pamatovat na žáky, kteří se ještě neučili mocniny a odmocniny.
V Testu 2 bych první úlohu zvolila obtížnější nebo povolila operace násobení a dělení. Dala
by se také změnit čísla a zadat, aby žáci použili každou z uvedených operací právě jednou.
Zadání druhé úlohy bych se pokusila ještě o něco zestručnit, aby nepůsobila tak neatraktivně.
Třetí úlohu bych nechala tak, jak byla.
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5 Závěr
Cílem práce bylo zjistit, zda existuje vztah mezi hraním hry Abaku a numerickými
schopnostmi žáků a jejich porozuměním matematickým operacím. Na výzkumném vzorku,
který byl vytvořen na základě dostupnosti, jsem zkoumala vztahy mezi oblibou matematiky,
úspěšností v ní, počtem bodů v jednotlivých úlohách testů, rychlostí vyplňování testů a tím,
zda šlo o nehráče, nebo hráče. Pokud se jednalo o hráče, zkoumala jsem navíc, jestli má
nějaký vliv, jak dlouho a jak často hru hraje.
Výzkum nepotvrdil, že by hraní Abaku mělo vliv na numerické počítání a porozumění
matematickým operacím. Pro skutečné prokázání nebo neprokázání souvislosti mezi hraním
hry a dovednostmi žáků by bylo třeba výzkum koncipovat jako dlouhodobý, jak uvádím
v oddíle 4.8. Hru Abaku hrají ve větším počtu žáci, které matematika baví. Nicméně nevíme,
zda se jedná o příčinu nebo důsledek.
Výzkum potvrdil, že s rostoucím věkem žáků klesá jejich obliba matematiky a subjektivně
vnímaná úspěšnost v ní. Oproti výzkumu TIMSS z roku 2007 mají testovaní žáci lepší vztah
k matematice. Těžko říct, zda se od té doby vztah k matematice obecně zlepšil, nebo zda je to
způsobené vybraným vzorkem a způsobem testování.
I přesto, že se většina hypotéz nepotvrdila, nelze hře upřít to, že žák při jejím hraní vyřeší
mnoho numerických úloh, procvičuje si schopnost kombinovat čísla a operace, orientovat se
na hrací ploše a vymýšlet strategicky nejlepší tahy. Toho všeho dosahuje pomocí hry, takže
často ani nevnímá, že procvičuje své numerické dovednosti. A pokud už žák není venku
a raději sedí doma a hraje počítačové hry, tak je Abaku vhodnou volbou.
Je škoda, že se nepotvrdil očekávaný pozitivní vliv hraní Abaku na matematické dovednosti.
Většina dotazovaných učitelů totiž uváděla, že v některé oblasti vidí u žáků pokroky, ať už šlo
o motivaci k matematice, nebo zlepšení numerického počítání. Ovšem neukázal se negativní
vliv, a tedy ti, které hra Abaku baví, se v ní mohou dále bez obav realizovat.
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Přílohy:
P1: Partiář

Obrázek 24. Partiář strana 1
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Obrázek 25. Partiář strana 2
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P2: Správná řešení testů
Test 1
3

165 : 11

= 15

33

= 27

32 : 8

=4

3+4

=7

6·2

= 12

7·7

= 49

599 + 8

= 607

31 – 14

= 17

537 – 30

= 507 66 + 77

= 143

13

=1

427 – 315

= 112

144 : 16

=9

42 : 14

=3

8 . 500

= 4000

9 · 12

= 108

472 + 328

= 800

02

=0

753 – 6

= 747

52 : 13

=4

5 + 86

= 91

8 · 25

= 200 √100

= 10

3 + 16

= 19

850 – 373

= 477

154 – 72

= 82

= 16

140 : 14

= 10

1·1

=1

51 + 26

82

= 64

18 + 641
132

9 · 17

= 153

√216

=6

64 : 4

= 77

6·9

= 54

= 659 √900

= 30

257 + 398

= 169 480 : 12

= 40

100 : 25

=4

= 655

100 : 10

= 10

12 – 8

=4

34 + 49

= 83

73 – 29

= 44

√196

= 14

85 : 5

= 17

18 · 13

= 234

30 · 40

= 1200

19 · 4

= 76

103

= 1000

540 : 9

= 60

6 + 155

= 161

30 : 15

=2

77 + 11

= 88

35 + 95

= 130

3

√8

=2

8 · 18

= 144 505 – 7

= 498

68 – 5

= 63

72 : 6

= 12

19 – 5

= 14

= 84

√64

=8

17 – 5

= 12

266 +79

= 345 224 : 7

= 32

7 · 80

= 560 11 · 12

= 132

325 – 17

= 308 √8100

= 90

78 + 63

= 141

526 : 2

= 263

122

= 144

456 + 321

= 777

320 : 4

= 80

4 + 287

= 291

42 – 7

= 35

200 – 193

=7

3

=5

86 – 51

= 35

√121

= 11

502

98 + 7

= 105 5 · 7

6 · 14

√125

= 2500

200 : 8

= 25

15 · 15

= 225

= 35

750 – 330

= 420

47 + 6

= 53

= 19

300 · 2

= 600

625 : 5

= 125

= 35

40 · 6

= 240

9–3

=6

14 · 3

= 42

19 : 1

612 : 6

= 102

98 + 20

= 118

79 – 44

10 · 5

= 50

698 – 4

= 694

42

89

= 16

Test 2

Do výpočtu na levé straně rovnosti doplň znaménka a závorky tak, aby vyšel uvedený
výsledek.
Můžeš použít pouze operace sčítání a odčítání.
Pokud ve výpočtu závorky nepotřebuješ, nemusíš je použít.
4 - 3 + 2 – 1 = 2 nebo 4 – (3 - 2) – 1 = 2 nebo (4 – 3) + (2 – 1) = 2 a další
4 + 3 – 2 – 1 = 4 nebo 4 – (3 - 2) + 1 = 4 nebo (4 + 3) – (2 + 1) = 4 nebo 4 - 3 + 2 + 1 = 4 a další
4 + 3 – 2 + 1 = 6 nebo 4 + 3 – (2 - 1) = 6 nebo (4 + 3) +(- 2 + 1) = 6 a další
4 + 3 + 2 – 1 = 8 a další
4 + 3 + 2 + 1 = 10 a další

Pomocí každé trojice čísel, závorek a libovolných operací vytvoř jeden výpočet, jehož
výsledek bude číslo 6.
Pořadí čísel ve výpočtu můžeš měnit.
Každé číslo z trojice použij ve výpočtu jednou.
(Vzor: z čísel 2, 16, 4 bude výpočet vypadat: 16 : 4 +2 =6)

15, 19, 24

24 : (19 - 15) = 6 a další variace téhož jako 24 · 1/(19 - 15) a tak dále

11, 30, 36

(30 + 36) : 11 = 6 a další variace nebo (362-302)/11

20, 22, 36

20 + 22 – 36 = 6 a jiné uspořádání či uzávorkování

Najdi a spoj co nejvíce trojic čísel tvořících rovnost.
Můžeš použít libovolné operace.
Čísla můžeš používat opakovaně.

(Vzor 2 . 4 = 8

)
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P3: Názorné příklady (pocházejí z oficiálních pravidel Mindoku z roku 2014)
Příklad úvodního tahu ve hře
Nové kameny není k čemu připojit, takže jedinou podmínkou je jeden z nich položit na tmavé
pole ve středu hracího plánu (viz obrázek 26). Vytvořená rovnost je 22 = 4 a hráč by za ni
získal 12 bodů, protože hodnota kamenů je 4 + 2 = 6 a násobí se dvěma, protože jeden
z kamenů leží na bonusovém poli.

Obrázek 26. Názorný příklad 1

Prosté přiložení kamenů
Na plánu byla v řadě čísla 5, 3, 8 (obrázek 27) a další hráč ve svém tahu přiložil čísla 3 a 6,
čímž vytvořil rovnost 3 + 3 = 6 a získal za ni 12 bodů, protože 3 + 3 + 6 = 12.

Obrázek 27. Názorný příklad 2

Prodlužující tah
Na plánu je již položeno (obrázek 28) 5, 3, 8 a hráč na tahu přiloží 1, 2, 7, 5, čímž vytvoří
rovnosti 12 – 7 = 5 a ∛8 = 2 a získá celkem 25 bodů (1 + 2 + 7 + 5 = 15 a 8 + 2 = 10).
Všechny nové kameny vytvoří jednu rovnost a v místě napojení druhou.
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Obrázek 28. Názorný příklad 3

Nové kameny spolu nesousedí
Hráč nově přiložil čísla 1 a 3 (obrázek 29) a tím vytvořil rovnost 12 : 4 = 3 a získává
1 + 2 + 4 + 3 = 10 bodů. Nové kameny spolu nemusí sousedit, ale musí utvořit jednu rovnost
a musí ležet v jedné řadě.

Obrázek 29. Názorný příklad 4

Nové kameny spolu nesousedí a rovnosti navazují na více místech
Hráč nově přiložil kameny (obrázek 30) s číslem 1 a 4, a vytvořil tak 13 – 9 = 4 a √4 = 2
a získal 23 bodů (1 + 3 + 9 + 4 = 17 a 4 + 2 = 6). Zde opět nové kameny leží v jedné řadě
a tvoří jednu rovnost. Protože 4 sousedí ještě s číslem 2, musí s ním také vytvořit jednu
rovnost.

Obrázek 30. Názorný příklad 5
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Rovnosti navazují na více místech
Hráč přiložil (obrázek 31) kameny 1, 2 a 6. Kámen 6 musí navazovat oběma směry. Vytvořil
tak rovnosti 12 : 6 = 2 a 3 + 6 = 9 a získal 29 bodů (1 + 2 + 6 + 2 = 11 a 3 + 6 + 9 = 18).

Obrázek 31. Názorný příklad 6

Kámen 0 se nemusí napojovat
Přiložené kameny musí být vždy v jedné řadě, i pokud neleží přímo vedle sebe. V tomto
případě (obrázek 32) hráč položil kameny 2, 5 a 0, a vytvořil tak 2 · 5 = 10 a 22 = 4. Kameny
0 nemusí na žádné další navazovat, takže takový tah je také platný. Hráč tak získal 14 bodů
(2 + 5 + 1 + 0 = 8 a 2 + 4 = 6).

Obrázek 32. Názorný příklad 7

Neplatný tah
V tomto tahu (obrázek 33) hráč přiložil nahoru 2 a dolu 2, čímž sice splnil pravidlo, že musí
ležet v jedné řadě nebo sloupci, ale ačkoli vytvořil rovnosti 2 + 2 = 4 a √4 = 2, tak není žádná
rovnost, ve které by byly oba přiložené kameny, tudíž je tah neplatný a hráč za něj získá
4 záporné body, protože 2 + 2 = 4.
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Obrázek 33. Názorný příklad 8
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P4: Alternativní varianty hry
Alternativní varianty hry pocházejí z oficiálních pravidel Mindoku z roku 2014.
V první variantě se za každý tah počítá jen počet použitých nových i starých kamenů bez
ohledu na jejich hodnotu plus bod za každou nově vzniklou rovnost. Například pokud na
plánu leží 446, hráč před ně přiloží 123. Vzniknou rovnosti 1 + 2 = 3, 12 : 3 = 4
a 12 + 34 = 46, což je za 9 bodů (6 za použité kameny, 3 za vytvořené rovnosti). Navíc by
hráč získal body, pokud by kámen ležel na bonusovém poli.
Druhá varianta se od první liší tím, že se počítají jen nově položené kameny. V této variantě
by tedy hráč za stejnou situaci jako ve variantě 1 získal 6 bodů. Navíc by hráč získal body,
pokud by kámen ležel na bonusovém poli.
Ve třetí variantě se počítají body pouze za vytvořené rovnosti (co rovnost, to bod). Za výše
uvedený tah by hráč získal 3 body. Bonusová pole se neberou v úvahu.
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P5: Vzhled a legenda online internetové verze Abaku ligy

Obrázek 34. Online verze hry Abaku (zdroj: http://liga.abaku.cz/Home.aspx#RulesSite)

Legenda (zdroj: http://liga.abaku.cz/Home.aspx#RulesSite)
1. pořadí tahu
2. počet hracích kamenů v hlavním zásobníku (110 kamenů)
3. animace početního příkladu
4. znázornění bonusu, na kterém kámen leží
5. počet početních příkladů v rámci tahu
6. počítadlo bodů za aktuální početní příklad
7. součet bodů za všechny příklady v rámci tahu
8. zapnutí/vypnutí zvuků
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9. zapnutí/vypnutí hudby
10. vzdání hry
11. počet bodů za minulý tah
12. aktuální průměrný bodový zisk za všechny tahy
13. aktuální celkový bodový zisk za všechny tahy ve hře
14. ukazatel počtu kamenů v osobním zásobníku
15. chat
16. časomíra (80 vteřin)
17. odeslání prázdného tahu
18. přerušení tahu – vrací kameny do osobního zásobníku
19. výměna hracích kamenů – kameny v zásobníku označíte a potvrdíte jejich výměnu
stiskem tlačítka
20. potvrzení tahu – start animace výsledku
21. historie – zaznamenává čas, číslo, počet použitých kamenů v tahu, znázorňuje všechny
početní operace a bodový zisk
22. statistika – ukazuje data hry a poskytuje zpětnou vazbu
23. pravidla
24. svítivě zelená – jsi na tahu
25. číselný bonus 2x/3x – násobí hodnotu kamene
26. operační bonus 2x/3x – násobí hodnotu celé operace
27. startovní pole – start
28. erb druhu hry

Obrázek 35. Operační a číselný bonus (zdroj: http://liga.abaku.cz/Home.aspx#RulesSite)
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Obrázek 36. Udávané hodnoty (zdroj: http://liga.abaku.cz/Home.aspx#RulesSite)

Obrázek 37. Značky (zdroj: http://liga.abaku.cz/Home.aspx#RulesSite)

Obrázek 38. Časomíra, statistika, historie (zdroj: http://liga.abaku.cz/Home.aspx#RulesSite)

Obrázek 39. Popis řádku s kameny (zdroj: http://liga.abaku.cz/Home.aspx#RulesSite)
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P6: Výpovědi učitelů
Výpovědi učitelů jsou přepsány tak, jak byly řečeny. Tedy i s případnými chybami.
1. Základní škola Holešov – Hru Abaku jsem zvolil pro žáky 9. ročníku jako přípravu
numeriky k přijímacím zkouškám. Hra se mi zdá velmi zajímavá a zábavná. Bohužel ve škole
se nám špatně rozbíhala a stíhala, proto hru hráli jen zájemci doma. Po zkušenostech bych
chtěla příští rok začít hrát hru už do šestého ročníku.
ZŠ Jelínkova 1 – Na žácích i na sobě jsem vypozorovala, že se zlepšuje (zrychluje) numerika.
V nižších ročnících si všimli 23 a 33, že se jim připočítávají body, ale nedovedli to
pojmenovat. Největší nevýhodu vidím v tom, že pokud si v učebně všichni (17) zapnuli
Abaku, tak program pracoval pomalu a mnohdy se sekal. Což bylo demotivující. U 90 % žáků
mohu říci, že je hra bavila. Doma ji moc nehrají, jelikož není dost akční a neztrácí se životy.
Já osobně jí fandím. Díky za ni!
Gymnázium Jana Palacha – O Abaku jsem se dozvěděla na matematické konferenci „Ani
jeden talent na zmar“, která se konala v květnu 2014 v Hradci Králové. Já jsem se stala na
Abaku závislá, jsem-li v dosahu počítače, minimálně jednou denně hraji. Žáky jsem Abaku
naučila v hodinách informatiky, ale když se v hodině matematiky zeptám, kdo hraje Abaku,
kladně neodpoví nikdo. Se školní ligou Abaku jsem neuspěla. Hraji Abaku na
duelovky.cz/abaku. Tuto verzi mohu hrát na interaktivní tabuli, ale na tabletu nefunguje.
ZŠ a MŠ Velký Újezd – Na naší škole je Abaku známé slovo. Této hry využívám hlavně
v matematických kroužcích, a to již čtvrtým rokem, kdy se stala hlavní náplní kroužků. Po
tuto dobu vnímám zvýšený zájem o matematiku na naší škole. Není kroužek, na který by se
naši žáci těšili více. Kroužky v současnosti navštěvuje celkem cca 50 dětí (škola má celkem
230 žáků) do 3. Do 9. Třídy různých úrovní od slabých žáků až po výborné. U těch slabších
žáků vnímám značné pokroky v numerických počtech i v klasické hodině matematiky. U žáků
rozvíjí hra Abaku logické a strategické myšlení, rychleji se rozhodují. V mnoha případech,
když žáci Abaku hrají, dochází u nich k zlepšení prospěchu z matematiky. V klasické
vyučovací hodině učiteli více rozumí i více spolupracují. Někdy využiji Abaku v klasické
výuce matematiky, většinou jako odměnu pro žáky, když dříve zvládnou svou práci.
Především tento školní rok, kdy díky aplikaci Abaku Education mohu žákům zadávat mnou
vytvořené časově méně náročnější úlohy. Pro mě jako učitele je to velice náročné pro
organizaci toho všeho, jelikož jsem na naší „malé“ škole na to sám. Myslím si, že to ale
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zvládám! Snad i proto, že hra Abaku mě do začátku velice oslovila. Sám hraji, zlepšuji se,
cítím se jako chodící Abaku-banka, číselné kombinace vidím úplně všude. Věřím, že toto
moje zapálení pro Abaku se odráží i na žácích.
ZŠ Ústí nad Labem – Skvěle rozvíjí logické myšlení a rychlost v počítání, Rozvíjí
i prostorovou představivost, kombinační myšlení. Děti hra baví jak v počítačové podobě tak
v deskové.
ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá – Hru Abaku hrajeme na naší škole letos poprvé a to
v 5. A 6. ročníku během nepovinného předmětu – Kurz matematiky. Většinu žáků hra baví
(na začátku hodiny se ptají – A budeme dneska hrát?). V rámci hry se děti setkaly
s matematickými operacemi, které ještě neznají (mocniny, odmocniny). Část z nich i princip
druhé mocniny pochopila. Žáci mají radost, pokud se jim podaří vytvořit „těžký příklad“. Zda
se ale díky hře výrazně zlepšila schopnost používat základní matematické operace
(„z paměti“), to si říci netroufám.
ZŠ Velké Březno – Abaku rozvíjí logické uvažování i krátkodobou paměť. Mé zkušenosti
jsou takové, že baví spíše děti, kterým matematika nejde a úspěch v této hře je pro ně
motivací. Ti, co jim jde matematika, se dají rozdělit do dvou skupin – jedni si pamatují
kombinace a zlepšují strategii a druhé začne hra po čase nudit. O hru se zajímám do začátku,
kdy se hraje, jediný problém vidím v časté změně pravidel.
ZŠ a MŠ Benešov – Nejdříve jsem ji hrála před pár lety s dětmi při soutěži „Najdi, co neznáš“
do Seznamu a tenkrát bavila nejvíc žáky s vysokými matematickými schopnostmi, ale
objevily se i výjimky, kdy hra kupodivu šla i bavila jednoho, dva žáky, kteří v matematice
byli spíš průměrní, teď si ji zahraji občas na zkrácení chvíle a myslím si, že mi pomáhá udržet
si mozek v dobré kondici.
Školský komplex na Mendlově náměstí – Nedokážu posoudit, nakolik ovlivní Abaku u žáků
strategické myšlení, ale jsem přesvědčen, že pro ně bude velikým přínosem, co se týče
myšlení numerického. Jednak je v dnešní době schopnost pamětného počítání na tristní
úrovni, přičemž to nelze zlepšit jinak než soustavnou praxí, v čemž Abaku pomáhá, protože
„forma hry“, navíc v elektronické podobě je pro děti lákavá, a tak k počítání můře přimět i ty,
kteří se mu ve škole aktivně vyhýbají. Problém navíc je, že i ti, kteří počítat umí, to dělají
jaksi „mechanicky“, bez schopnosti abstrakce a symbolického myšlení. V tomto Abaku opět
velmi pomůže, protože tady úkolem není „něco vypočítat“, ale sám příklad sestavit podle
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nějakých pravidel. V podstatě se má Abaku k matematice tak, jako Scrabble k češtině, příp.
cizím jazykům.
Základní škola, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace - Vliv Abaku na
žáky: zlepšení kombinačních schopností, numerace, při práci se skupinou i komunikace
a spolupráce, obhajoba vlastního názoru i schopnost přijmout argumenty druhého, zvládání
časového tlaku, je to matematika hrou.
Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234, příspěvková organizace – Pokud děti
hrají Abaku, tak si myslím, že lépe chápou vztahy mezi čísly, rychleji se orientují v početních
operacích.
ZŠ Sloup – Co se týká mého názoru na vliv hry ABAKU na rozvoj numerických
a strategických dovedností u žáků ZŠ myslím si, že je velký, v případě, že žáka hra zaujme.
Základní škola Karla Klíče Hostinné – A co se týká mého názoru na vliv na matematické
dovednosti: mnoho žáků má ve vyšších ročnících problém s násobilkou, v běžném životě se
nejspíš zvykli opírat se o kalkulačku v mobilu. V tomto smyslu pozoruji v souvislosti
s hraním Abaku výrazné zlepšení. A úplně největší posun jsem zaznamenal u jednoho žáka,
který navštěvoval devátou třídu před dvěma lety. Byl to žák se závažnými SVP včetně
dyskalkulie, a poté, co začal hrát Abaku (poměrně intenzivně), razantně se v matematice jako
celku zlepšil. Bylo zřejmé, že mu konečně došlo, co vlastně znamená číslo, a spousta dříve
nezpracovaných poznatků mu najednou začala zapadat do mozaiky. A jak říkám, týkalo se to
celé matematiky, najednou byl schopen při hodinách „stíhat“ a zapojovat se do diskuse. Za
mě tedy jednoznačně doporučuji a jsem přesvědčen, že Abaku má na matematické chápání
jasný pozitivní vliv.
Základní škola Klenovice na Hané – Myslím, že si především procvičí základní numerické
výpočty plus schopnost je kombinovat (zápis do herního plánu). V tom prvním nadšení to
hrávali i sami do sebe o přestávkách nebo doma.
Základní škola Bílovice nad Svitavou – Já si osobně myslím, že to rozvíjí jejich myšlení
v numerických i strategických dovedností. A hlavně je to baví. Osmáci probrali druhou
mocninu a odmocninu a tu velice rádi zapojují do hry. Hrají i mezi sebou nejen tedy proti
počítači.
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Gymnázium Jaroslava Heyrovského – Osobně nepochybuji o užitečnosti abaku pro hlubší
zvládnutí základních matematických úkonů i rozvoj myšlení žáka. Problém je v čase.
V samotných hodinách výuky to lze realizovat jen výjimečně a ve svém volném čase žáků, je
zájem o tuto činnost spíše výjimkou. Ani bonifikace účasti (jako takové) jedničkou, nevedla
k masovější angažovanosti (A to nemluvě o extempore v každé hodině, kdy se zjišťovalo, jak
kdo pokročil). Možná trochu paradoxně, zájem se neprojevuje především u těch, kteří mají
s matematikou evidentně potíže. A nemůžu než uznat, že neumím toto nějak změnit.
Základní škola Valašské Meziříčí – Hra velmi přispívá k motivaci žáků počítat a dobře
podporuje pamětní počítání a rozvíjí abstraktní myšlení.
Základní škola, Chlumec nad Cidlinou – Musím uznat, že Abaku je úžasný nástroj, kromě
matematických operací, kterých si žáci sami všimnou a které vlastně definují jejich akce
v každém kole, jim Abaku zobrazí i početní operace, kterých si žáci nevšimli. Po pár hrách se
žáci naučí vidět i většinu skrytých operací a rovněž se jim obrovským způsobem zrychlí
rozpoznávání operací ve shluku čísel, které mají k dispozici. Díky tomu jsou více kompetentní
ve volbě akcí v každém kole a více se zaměřují na maximalizaci výsledného skóre. Pokud se
v číslech náhodou objeví součet nebo rozdíl trojciferných čísel, tak jim to samozřejmě unikne.
Myslím si, že jakmile se žáci dostanou na tuto úroveň, hra pro ně přestane být takovým
přínosem (přínos ale zůstává) - místo hledání početních operací mezi čísly začnou hledat spíše
kombinace čísel, které jim vždy zaručí značné bodové ohodnocení (například oblíbené 9729).
Je to pak skoro jako Scrabble, ve kterém je třeba znát dvou třípísmenná slova, o kterých
člověk v životě neslyšel.
Základní škola Chlumec nad Cidlinou – Abaku je perfektní hra a určitě napomáhá u dětí
k numerickým a dalším dovednostem. Hrála jsem to u mladších dětí (5. a 6. třída), kde ještě
neznaly mocniny, odmocniny atd. A překvapila mě rychlost s jakou si i tyto, pro ně neznámé,
výpočty osvojily.
ZŠ Velké Přítočno – Abaku jsem zatím testovala jen na dětech v rámci matematického
kroužku s fyzickými čísly skládanými na magnetickou tabuli. Osobně jsem zkoušela i Abaku
jako počítačovou hru, ovšem tato verze je pro naše prvostupňové žáky příliš náročná. Časový
limit je pro ně krátký a nejsou schopni vnímat víceciferné příklady, mocniny a odmocniny.
Spíše bych to nazvala tak, že využíváme jen základní myšlenku Abaku a vliv na strategické
a numerické schopnosti žáků nejsem schopna posoudit. Jediné, co můžu říct je, že děti to baví.
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Základní škola, Příbram VII – Hru Abaku hraji i sám, abych věděl, o co se jedná. Ve škole
hraji se žáky příležitostně v hodinách matematického semináře. Hra mne i žáky určitě baví.
Vzhledem k malé četnosti her ve škole nedosahují žáci příliš velkých pokroků v úrovni hry.
Jeví se mi, že sami hru doma nehrají. Používám i deskovou verzi této hry, tu ale mám pouze
vlastní – 1 kus. Hra určitě zlepšuje numerické dovednosti hráčů.
Základní škola a gymnázium Vítkov – Žáci pozitivně vnímají hru Abaku, rádi ji hrají,
nezaznamenala jsem závislost: baví M = baví Abaku. Žáci, kteří hrají častěji, mi připadají
v hodinách aktivnější, hloubavější, pozornější.
ZŠ a MŠ Nučice – Viditelnější pokroky jsem zaznamenal u dětí v oblasti strategické (častěji
a déle rozmýšlejí varianty tahů nebo řazení cifer vzhledem k bonusům). Z matematických
pokroků je znát zejména zcela přirozené sžití se s mocninami - bez jakýchkoli zásahů učitele
řada žáků 5. ročníku rozumí souvislosti cifer např. 416, v ojedinělých případech i 464.
Používám-li Abaku v hodině jako zpestření, hru moderuji a dávám šanci i slabším žákům.
V případě, že děti hrají proti sobě ve skupinách, silnější počtáři pochopitelně dominují
v návrzích tahů.
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava – Hra Abaku mě zaujala. Zkoušela jsem pouze
několik hodin s touto hrou – procvičování numerických operací. Žáky tato aktivita bavila,
zpětně jsem zjistila, že se jim lépe pamatovaly mocniny (do 20). Chtěla bych procvičování
zařadit častěji, ale stále mi chybí čas. Musím si najít nějaký systém.
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