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Abstrakt
Diplomová práce je zaměřena na výuku výrazů s proměnnou v osmém ročníku základní školy
a je rozdělena na teoretickou, přípravnou a experimentální část.
V teoretické části je uvedena stručná charakteristika cílů výuky výrazů s proměnnou. Tato část
je doplněna o vybrané výsledky mezinárodních srovnávacích výzkumů a klasifikaci chyb,
kterých se žáci v souvislosti s tématem dopouštějí. Významnou část tvoří analýza vybraných
učebnic, podle kterých probíhá výuka výrazů s proměnnou na základních školách.
V přípravné části jsou uvedeny vybrané úlohy na zobecňování, které jsou doporučeny
kurikulárními dokumenty, ale podle analýzy nejsou obsaženy v učebnicích pro základní školy.
Součástí přípravné části je představení prostředí algebraických dlaždic „Algebra tiles“.
Jádrem práce je experimentální část, jejímž cílem je porovnat výstupy výuky výrazů
s proměnnou ve dvou různě vyučovaných skupinách. V první skupině probíhala výuka podle
učebnice. Ve druhé skupině byla výuka opřena o prostředí algebraických dlaždic. Zkoumání
výstupů výuky je zaměřeno na žákovské obtíže a nejčastější chyby při úpravách výrazů
s proměnnou. Z výsledků vyplývá, že prostředí algebraických dlaždic pomáhá snížit počet chyb
při úpravách výrazů způsobených předáváním učiva podle učebnic ve formě pouček. Na druhou
stranu výuka v tomto prostředí vyžaduje více času.
V závěrečném shrnutí poznatků jsou dány do souvislosti možné příčiny nejčastějších chyb
vzhledem k použité formě výuky.

Klíčová slova:
Výrazy s proměnnou, úpravy výrazů, algebraické výrazy, algebraické dlaždice, výuka, chyby

Abstract
The thesis is focused on the teaching of variable expressions at the eighth grade of elementary
school and is divided into the theoretical, preparatory and experimental part.
The theoretical part contains a short description of the objectives of the teaching of variable
expressions. This section is complemented by the selected results of international comparative
research and the classification of mistakes which pupils make in connection with the topic.
An important part is the analysis of selected textbooks according them the teaching of variable
expressions at the primary schools takes place.
In the preparatory part there are presented the selected tasks of generalization which are
recommended by the curriculum materials, but are not included in the textbooks. Component
of the preparatory part is the presentation of algebra tiles environment.
The core of the thesis is the experimental part aiming to compare the results of teaching
of variable expressions in two differently taught groups. The first group was taught according
to the textbook. In the second group the teaching was based on patterns of algebra tiles.
The research of teaching results is focused on pupils’ difficulties and the most frequent
mistakes. The results indicated that the environment of algebra tiles helps to reduce number of
mistakes of manipulation with expression which are caused by instructional teaching according
to the textbooks. On the other hand teaching of algebra tiles takes more time.
In the final summary of the findings the possible causes of the most frequent mistakes are given
related to the used form of teaching.

Keywords:
Variable expressions, manipulation with expressions, algebra expressions, algebra tiles,
education, mistakes
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Úvod
Diplomová práce je věnovaná tématu výrazy s proměnnou v učivu základní školy z pohledu
didaktiky matematiky. Motivací pro sepsání práce byly žákovské obtíže a opakující se chyby
v tomto tématu, kterých jsem byl svědkem při mých pedagogických začátcích. Zajímala mne
příčina opakujících se neúspěchů žáků a také jaké jsou možnosti zkvalitnění výuky v mých
hodinách i na naší škole.
Hlavním cílem práce je připravit, uskutečnit a vyhodnotit výukový experiment, ve kterém budu
analyzovat výsledky vzdělávacího procesu ve dvou různých třídách. V každé třídě za účelem
experimentu probíhala výuka podle jiných přístupů a metod; v jedné třídě frontálním způsobem
podle učebnice, zatímco ve druhé třídě byla výuka vedena snahou o vytvoření podnětného
prostředí podle doporučení uvedeného v publikacích Náměty na podnětné vyučování
(Stehlíková, ed., 2007), Metodické komentáře ke standardům pro základní vzdělávání (Fuchs,
Zelendová, eds., 2015) a zahraničních přístupů popsaných v druhé části práce.
V teoretické části práce je provedena analýza učebnic z hlediska přístupů k výuce dané
problematiky a z hlediska druhů úloh, které se v učebnicích objevují (oddíl 1.3). Součástí
teoretické práce je i rešerše výzkumů, které se zabývají žákovskými strategiemi u úloh z dané
oblasti a jejich chybami (oddíl 1.4). Poznatky z teoretické části jsem využil pro přípravu
vlastního výukového experimentu.
Při přípravě výukového experimentu jsem dále provedl rešerši metodických doporučení dané
problematiky v české i zahraniční literatuře a sestavil jsem strukturu výuky v mé třídě (oddíly
2.1, 2.2 a 2.3).
Jádrem práce je experimentální část, ve které analyzuji a porovnám výsledky vzdělávacího
procesu u žáků dvou skupin s různým způsobem výuky (kapitola 3). Vyhodnocení žákovských
výsledků je doplněno o rozhovory s vybranými žáky, s cílem odhalit příčiny a obtíže žáků
v daném tématu.
V závěrečném shrnutí poznatků jsou diskutovány žákovské obtíže v návaznosti na metody
a úlohy použité v obou testovaných skupinách. Jsou zde popsány nejčastější chyby a jejich
možné příčiny. Závěr je doplněn o doporučení pro výukovou praxi.
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1
1.1

Teoretická část
Vymezení pojmu

Výrazy s proměnnou jsou vstupní branou a základním stavebním kamenem náročného
matematického celku algebra. Z tohoto pohledu je třeba ve výuce věnovat tématu výrazy
s proměnnou náležitou pozornost. V literatuře se výrazy s proměnnou nazývají algebraické
výrazy. Samotná definice algebraického výrazu je těžko uchopitelná. Nejčastěji se definuje
jako zápis podle daných pravidel.
V přehledu učiva matematiky pro základní školu Ženatá uvádí proměnnou jako písmeno,
kterým zapisujeme číslo ve vzorci: „Čísla ve vzorci zapisujeme písmeny (proměnnými), což
provedeme vždy, když chceme jedním způsobem zapsat všechny výpočty, které se provádějí
stejným způsobem.“ (Ženatá, 2010, s. 183)
„Algebraický výraz je zápis, který je správně vytvořený z matematických operačních znaků,
čísel, proměnných, výsledků operací a hodnot funkcí.“(Vošický, 2007, s. 32)
V přehledech středoškolské matematiky najdeme podrobnější definice algebraického výrazu:
„Algebraický výraz je výraz (zápis) skládající se z čísel a z písmen označujících proměnné, jež
jsou spojeny znaky operací sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování a odmocňování,
popř. obsahuje též závorky, které určují pořadí provádění naznačených operací. Každá
proměnná v algebraickém výrazu zastupuje libovolné číslo z jisté (dané) číselné množiny, jež
se nazývá obor proměnné.“ (Polák, 2008, s. 120)
Poněkud obecněji vymezuje algebraické výrazy Hejný (in Bero, Hejný, 1990, s. 138).
„Algebraické výrazy jsou základním symbolickým jazykem matematiky. Umožňují zhuštěný
a přesný zápis, ekonomizují myšlení a vyjadřování.“
Společným rysem všech vymezení je užití smysluplného zápisu pomocí nejen čísel,
matematických symbolů, ale také písmen, které nově vstupují do matematického prostředí.
Písmena představují symboly, které zastupují číslo, nebo zobecněná čísla. Pro žáky není užití
písmen v matematice neobvyklé. S proměnnou se setkávají již od prvního stupně základní
školy, ovšem manipulace s výrazy s proměnnou je kognitivně náročnější a je zařazena na druhý
stupeň. Současně je vhodné si uvědomit, že správné vytvoření schémat výrazu s proměnnou je
žádoucí pro efektivní vhled do práce s nimi, ale i k dalšímu studiu algebry.
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1.2

Výrazy s proměnnou a žák základní školy

Kurikulární dokumenty pro základní školy
Pro vymezení pojmu výrazů s proměnnou je třeba nahlédnout do kurikulárních dokumentů pro
základní vzdělávání (dále jen ZV). Kurikulární dokumenty, tj. základní dokumenty upravující
vzdělávání v ČR, jsou vytvářeny na úrovni státní a školní. Státní úroveň představuje Národní
program vzdělávání a rámcově vzdělávací programy1 (dále jen „RVP“). Národní program
vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují rámce vzdělávání pro
jednotlivé etapy (předškolní vzdělávání, základní, střední atd.). Školní úroveň je naplňována
školními vzdělávacími programy, podle kterých se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých
školách.
Pro potřeby své práce se zaměřím na úroveň základního vzdělávání. RVP pro ZV charakterizuje
a stanovuje pojetí a cíle základního vzdělávání. Klade důraz na osvojení si klíčových
kompetencí v souladu se vzdělávacím obsahem a uplatnění vědomostí v praktickém životě.
Především vymezuje vzdělávací obsah, očekávané výstupy a učivo. Stanovuje také standardy
pro základní vzdělávání.
1.2.1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace
Jednou z devíti oblastí RVP pro ZV je vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Podle RVP
má být vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání založena
především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro
použití matematiky v reálných situacích. Žáci si mají osvojit pojmy, algoritmy, terminologii,
symboliku a způsoby jejich užití, které poskytují vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém
životě, a také pro další úspěšné studium.
Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy. Okruh Číslo a početní operace je na
druhém stupni nahrazen okruhem Číslo a proměnná. Dalšími okruhy jsou Závislosti, vztahy
a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy.
Lze tvrdit, že výrazy s proměnnou se dotýkají všech výše zmíněných okruhů. Na prvním stupni
základní školy se v okruhu Číslo a početní operace žáci nejprve seznámí s přirozenými, celými
a racionálními čísly. Používáním čísel k modelování reálných situací, porovnáváním
a zapisováním vztahu rovnosti, využíváním komutativity a asociativity sčítání a násobení apod.

1

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2013. [cit. 2017-05-03]
Dostupné z WWW: <http://www.nuv.cz/file/433_1_1/>.
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si žáci osvojují práci s číselnými výrazy. Zvládnutí úprav číselných výrazů s uvedenými
postupy je předpokladem pro úspěšné úpravy výrazů s proměnnou.
Zásadním okruhem je okruh nazvaný Číslo a proměnná, který zavádí na druhém stupni základní
školy symbolický jazyk do matematiky. Více se na tento okruh podíváme níže.
V okruzích Závislosti a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru žáci využívají tabulky,
grafy a geometrické útvary nebo tělesa k zavedení symbolického zápisu, jehož využití může
být vhodné v okruhu Nestandardní aplikační úlohy.
Vzdělávání v matematice se tedy realizuje v okruzích. Žák si v každém tematickém bloku
osvojí určité vědomosti a dovednosti, které propojuje s dalšími okruhy a prohlubuje znalosti
z každého bloku. Blok učiva zaměřený na algebraické výrazy spadá do okruhu Číslo
a proměnná. RVP pro ZŠ na druhém stupni v okruhu Číslo a proměnná stanovuje očekávané
výstupy:
a) žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných;
b) určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním;
c) formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav;
d) analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel.
RVP pro ZV tak nabízí široký prostor pro uchopení tématu učitelem. Nabízí učiteli možnost
využít celou řadu metod a forem výuky, které povedou k naplnění cílů. Složitějším úkolem je
určení konkrétního obsahu jednotlivých očekávaných cílů. Pro správné uchopení cílů učitelem
byly Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy vytvořeny Standardy matematiky.
1.2.2 Standardy matematiky
Standardy pro základní vzdělávání2 představují minimální cílové požadavky na vzdělávání,
které odpovídají požadavkům v RVP ZV. Standardy matematiky obsahují ilustrativní příklady,
které mají pomoci učitelům v nastavení výuky, která by minimálně směřovala k dosažení této
úrovně.
Ve vydání standardů v roce 2012 najdeme ilustrační úlohu, která odpovídá očekávanému
výstupu (obr. 1): „žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, určí

2

Standardy pro základní vzdělávání. Matematika a její aplikace. [online]. Praha: MŠMT, 2013. [cit. 2017-05-03]
Dostupné z WWW: < http://www.nuv.cz/t/zarazeni-standardu-do-rvp-zv/>.
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hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí
vzorců a vytýkáním.“ Indikátory3, na které úloha odkazuje, jsou: „žák využívá při úpravě
výrazů sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů, vypočte hodnotu výrazu.“

Obr. 1: Ilustrační úloha – úpravy výrazů s proměnnou

V roce 2013 na základě úprav RVP vydalo ministerstvo školství současně platné standardy
matematiky. Zde lze nalézt zcela jinou úlohu, která odkazuje na stejný očekávaný výstup,
ovšem na jiný indikátor (obr. 2): „žák vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných.“

Obr. 2: Ilustrativní úloha – hodnota proměnné

Je třeba poznamenat, že výuka algebraických výrazů je zpravidla zařazena do osmého ročníku
základní školy. Nicméně je zřejmé, že propedeutika tohoto pojmu začíná mnohem dříve.
1.2.3 Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání
Metodické komentáře ke Standardům (Fuchs, Zelendová, eds., 2015) vznikly jako podpůrný
materiál pro učitele při naplňování vzdělávacích cílů stanovených RVP ZV. Doplňují Standardy
o konkretizované očekávané výstupy. Obsahují ilustrativní úlohy rozdělené do tří úrovní
obtížnosti: minimální, optimální a excelentní úroveň. Současně konkretizují očekávané výstupy
o indikátory, které stanovují minimální úroveň obtížnosti úlohy, kterou by měli žáci zvládnout.
Pro již zmíněné očekávané výstupy (žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
proměnných, určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním) jsou nastaveny indikátory:

3

Indikátor slouží jako nástroj k zpřesnění požadavků na znalosti a dovednosti každého žáka u očekávaných
výstupů.
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1. žák vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných;
2. žák využívá při úpravě výrazů vytýkání a vzorce (𝑎 + 𝑏)2 , (𝑎 − 𝑏)2 , 𝑎2 − 𝑏 2 ;
3. žák vybere odpovídající výraz, který popisuje jednoduchou reálnou situaci.
Pro orientaci učitele v nastavení obtížnosti slouží ilustrativní úlohy. Níže uvádím tři vybrané
úlohy pro vytvoření si uceleného pohledu na očekávané výstupy okruhu Číslo a proměnná
(obr. 3, 4, 5).

Obr. 3: Ilustrativní úloha na minimální úrovni

Obr. 4: Ilustrativní úloha na optimální úrovni

Obr. 5: Ilustrativní úloha na excelentní úrovni

Autorka této části metodických komentářů Vondrová (in Fuchs, Zelendová, eds., 2015, s. 26)
zdůrazňuje fakt, že proměnná a algebraické výrazy představují pro žáky základní školy nejvyšší
stupeň abstrakce. Současně uvádí tři pilíře, na kterých by se algebraické poznatky měly stavět:


číselné výrazy;



geometrie a vzorce pro délku, obsah a objem;



úlohy na zobecňování, se silnou vazbou na pojem funkce.

K uvedeným pilířům dodává, že zcela neplatí, že algebra je zobecněná aritmetika, jak se někdy
uvádí, a upozorňuje na odlišnosti mezi aritmetickou a algebrou. Například u číselného výrazu
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2(3 + 5) žák nejprve sečte čísla v závorce a následně provede násobení. U výrazu 2(𝑥 + 5) lze
pouze násobit. V algebře není znaménko plus výzvou k činnosti (sčítej), jak je tomu
u aritmetiky. Dále uvádí, že učitel by měl nechat žáky dospět k symbolickému zápisu pomocí
proměnné a jeho podstaty prostřednictvím dostatečného počtu konkrétních případů. Jako
vhodné se ukazuje provázání algebry s geometrií, respektive korespondence mezi obrazci
a vzorci pro obvod, obsah apod. Geometrická reprezentace algebraických výrazů může přispět
k jejich lepšímu pochopení.
1.2.4 Transmisivní a konstruktivistické vyučování
Hlavní cíl RVP pro ZV, čímž je osvojení si klíčových kompetencí v souladu se vzdělávacím
obsahem a uplatnění dosažených vědomostí v praktickém životě, nabízí didaktice matematiky
široký prostor pro užívání celé řady forem a metod výuky. Z obecného hlediska lze přístupy
k vyučování matematiky velmi hrubě rozdělit na dva póly: přístup transmisivní
a konstruktivistický (Hejný, Kuřina, 2007; Stehlíková, Cachová, 2006). V transmisivně vedené
výuce se učitel snaží předat žákům již hotové znalosti. Žáka staví do role pasivního příjemce
a ukladatele vědomostí do paměti. Není kladen důraz na vzájemné propojení vědomostí žáka.
Transmisivní vyučování je zaměřené spíše na výkon žáka, ne na jeho rozvoj.
Na druhé straně Kuřina (Hejný, Kuřina, 2007) uvádí, že pro konstruktivistické přístupy
k vyučování matematice je příznačné aktivní vytváření části matematiky v mysli žáka. Podle
povahy žáka může být podkladem pro takovou konstrukci otázka či problém ze světa přírody,
techniky nebo matematiky samé.
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především
na aktivních činnostech žáka s matematickými objekty a na aplikaci matematiky v reálných
situacích. To odpovídá i zásadám didaktického konstruktivismu (Hejný, Kuřina, 2007, s. 193)
– vyučování matematice je chápáno jako specifická lidská aktivita, nejen jako její výsledek.
Nelze se tedy soustředit pouze na procvičování matematického řemesla (dovedností), ale také
na porozumění pojmům a jejich aplikování.
1.3

Úvod k výuce algebraických výrazů

Pohledem do kurikulárních dokumentů byl získán přehled výstupů a cílů, kterých by učitel
v rámci své výuky měl dosáhnout. Nyní je třeba se zamyslet nad samotným způsobem, jak
těchto cílů dosáhnout.
Pro účely své práce se hlouběji zaměřím na vyučování algebraických výrazů. Pro náhled
na výrazy s proměnnou z jiného kontextu využiji Hejného didaktické hledisko práce
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s algebraickými výrazy. V knize Teória vyučovánie matematiky Hejný (1990) rozděluje práci
s algebraickými výrazy do tří hladin. Nejnižší hladinu nazývá modelování, vyšší hladinu
představuje standardní manipulace se symboly a nejvyšší hladinou je strategická manipulace
se symboly.


Modelování je pro Hejného vyjádření slovního textu symboly (Například tvrzení
„obsah čtverce je součin jeho délky a výšky“ zapíšeme 𝑆 = 𝑑 ∙ 𝑣). Metodicky je tato
hladina jazyka algebry nejdůležitější. Zvládnutí modelování žáky znamená chápat
smysl a význam této metody. Využití modelování je široké, od řešení slovních úloh,
přes řešení rovnic až po analytickou geometrii. Hejný uvádí, že současný způsob,
kterým se žáci učí modelovat, je imitativní. Učitel demonstruje, jak se to dělá, a žák se
snaží postup opakovat. Tím nový poznatek předčasně formalizuje, umrtvuje. Hejný
zároveň poukazuje na výhody symbolického zápisu, který mohou žáci objevovat sami.



Standardní manipulace je úprava výrazů pomocí dobře známých pravidel. Její
zvládnutí a dobrá znalost jsou nevyhnutelným předpokladem dalšího matematického
vzdělání. Hejný uvádí, že se této manipulaci dá naučit především usilovnou prací,
ovšem je nezbytné, aby úlohy nebyly stereotypní a obsahovaly v sobě prvek motivace
pro nadanější žáky.



Nejvyšší hladinou je strategická manipulace, která představuje hladinu, kde si žák
nevystačí s nacvičenými šablonami, ale potřebuje objevit strategii. Takovéto úlohy jsou
obsaženy např. ve sbírkách matematické olympiády.

Podobné rozdělení lze nalézt u C. Kieran (2004), která popisuje jednotlivé hladiny hlouběji.
Autorka popisuje vyučování výrazů s proměnnou prostřednictvím tzv. algebraických aktivit
žáků, které rozděluje do tří kategorií, kterými by žáci měli projít:
1. „Generational activities“: Žák zapisuje výrazy a rovnosti výrazů, přesněji rovnice
obsahující neznámou reprezentující situaci, výrazy, které jsou zobecněným zápisem
geometrických vzorů nebo číselných řad, výrazy, které reprezentují pravidla v číselných
vztazích apod.
2. „Transformational activites“: Žák provádí úpravy podle pravidel – rozkládá na součin,
sčítá a odčítá výrazy, roznásobí závorku, zjednoduší algebraické výrazy, řeší rovnice
apod.
3. „Global meta-level activites“: Zde se algebraické výrazy využívají jako nástroj pro
řešení problémů, modelování, hledání pravidel, zobecňování, k analýze vzájemných
vztahů apod.
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Oba uvedené příklady nahlížení na algebraické aktivity žáků při studiu algebry na základní
škole mají společný základ, který spočívá v cíli, ke kterému by měl učitel vést své žáky. Tím
společným termínem je algebraické myšlení. V neposlední řadě je vhodné upozornit na to, že
algebra je často popisována jako vstupní brána do vyšší matematiky, protože obsahuje jazyk,
který je v této matematice potřebný. Je tedy nezbytné dát všem žákům možnost se algebru učit.
Vzhledem k tomu, že se diplomová práce zabývá výrazy s proměnnou na úrovni druhého stupně
základní školy, podrobněji bude dále zkoumána hladina modelování a hladina standardní
manipulace.
1.3.1 Modelování
Na základě předchozích odstavců patří do této hladiny přepis slovních tvrzení nebo
matematických situací pomocí symbolů. Jako symboly na prvním stupni základní školy se
využívají prázdné obdélníky, obrázky atd., na druhém stupni je symbol písmeno. S jeho pomocí
se žáci učí zapisovat problém do matematického jazyka a zápis efektivně využívat. Tato hladina
vyžaduje dostatečný čas pro žáky a trpělivost učitele. Učitel by měl žáky vést vhodnými
příklady a problémovými úlohami k jejich vlastní aktivitě. Žáci by měli spatřit výhodu
algebraického zápisu pomocí písmen, jeho ekonomizující efekt při zjednodušení situace.
Z mého pohledu není této hladině při vyučování na druhém stupni základní školy věnován
dostatečný čas. Propedeutika algebraického myšlení probíhá u žáků již na prvním stupni a na
druhém je pak kladen důraz na standardní manipulaci s výrazy. Učitelé často využívají
imitativního způsobu zavedení výrazů s proměnnou a jeho využití. Názorně ukazují žákům
různé postupy řešení a žáci kroky napodobují nebo je pouze přijímají. Přitom učitel právě v této
hladině získává značný prostor k podnětné výuce4. Při využití principů podnětné výuky mohou
žáci objevovat a nahlédnout do základních principů algebraického myšlení, výhod
algebraického zápisu či snadněji porozumět významu v matematice. Především by sami žáci
měli pocítit potřebu využití symbolického zápisu k zjednodušení situace. Hlavním úkolem této
hladiny by mělo být aktivní tvořivou činností motivovat žáky ke studiu algebraických výrazů.
Nejčastěji užívanou cestou k zavedení písmen je přechod od aritmetiky k algebře. Algebraický
zápis je zobecněním výrazu číselného. Písmena se v matematice objevují již na prvním stupni

4

Za úlohu vhodnou pro podnětné vyučování považuje např. Jirotková (2010, s. 231) takovou úlohu, při které žák
musí vyvinout intelektuální úsilí, aby ji vyřešil. Předpokládá se, že má jistou představu, co s ní má dělat. Úloha
má nastavitelnou obtížnost, kterou si případně může žák zvolit. Stehlíková (2007, s. 20) uvádí, že podmětným
prostředím může být problém, projekt nebo série úloh, které mají žáka motivovat k vlastnímu poznávání
matematiky a jejich řešení má vést ke konstrukci nového matematického poznání.
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a mají různé využití. Nejčastěji se s nimi žáci setkají při označování délek geometrických
objektů. Již na první stupni vyčíslují hodnotu algebraického výrazu v podobě vzorce pro
výpočet obvodu či obsahu nějakého útvaru. Již v tomto období se učí manipulaci se symboly,
které jsou zapsány písmeny. Například obvod obdélníku se stranami 𝑎, 𝑏 lze zapsat
𝑜 =𝑎+𝑎+𝑏+𝑏
nebo
𝑜 = 2 ∙ 𝑎 + 2 ∙ 𝑏 = 2 ∙ (𝑎 + 𝑏).
Žáky užití písmen v matematice na druhém stupni nepřekvapí. Ovšem jejich představy, co se
za písmenem může skrývat, jsou různé a mohou vést k pozdějším problémům. Jednoduchý
výraz 2𝑎 mohou žáci uchopit různými způsoby. Může se jednat o číslo složené ze dvou desítek
a neznámého počtu jednotek, nebo symbol pro dvě auta, dvakrát určitou hodnotu nebo
univerzální zjednodušující návod pro sčítání dvakrát stejné hodnoty atd.
Jak jsem naznačil v předchozím odstavci, písmeno žáci mohou chápat různě. Nejčastější užití
písmen je podle Küchemanna (1978):
o Písmeno jako předmět – písmeno zde nahrazuje samotný předmět. Například d jako
délka, p jako přímka, h jako hruška.
o Písmeno jako určitá neznámá. V tomto chápání písmeno zastupuje jedno číslo. Určitou
hodnotu, kterou hledáme.
o Písmeno jako zobecněné číslo. Zde písmeno reprezentuje více hodnot. Písmeno tak dává
návod, jak postupovat v podobných úlohách.
Z historického hlediska se symbolický zápis v matematice objevuje na konci 16. století
a za jejího objevitele se považuje Francouz Francoa Viete. Cesta zavedení symbolického jazyka
do matematiky tak, jak ji nastiňuje Hejný (in Bero, Hejný, 1990), byla nepochybně dlouhá. Je
tedy nezbytné dát žákům prostor pro uchopení symbolického jazyka a podpořit žáky
v představě, že užití symbolického jazyka je pro ně ekonomizující a umožňuje vhled a nadhled
nad danou problematiku. Z didaktického hlediska se tedy jedná o důležitý prvek, který by
neměl být opomíjen.
Nahrazení čísel pomocí písmen by se mělo stát potřebou žáků, k čemuž je vede učitel vhodnou
volbou úloh. Nemělo by jít o transmisivně předanou poučku z učebnice. Z řady výzkumů,
zabývajících se tímto tématem, vyvozuje Kieran (2004) hlavní úkoly této hladiny.
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Učitel by měl ke zvládnutí hladiny manipulace vést žáky k rozvoji algebraického myšlení
prostřednictvím:
a) rovnic obsahujících neznámou, které reprezentují nějakou situaci;
b) výrazů jako zobecněných geometrických vzorů nebo číselných řad;
c) výrazů s proměnnou zapisujících obecně platné číselné vztahy.
1.3.2 Standardní manipulace
Z pohledu základní školy lze do standardních manipulací zařadit takové úpravy, které
vedou k požadovanému cíli při dodržení určitých pravidel. Jedná se o manipulaci s jednočleny
a mnohočleny, které jsou žákům dobře známé z aritmetického prostředí, tedy sčítání a odčítání.
Jiný pohled na pravidla aritmetiky vnáší další standardní manipulace, kterou je násobení výrazů,
konkrétně roznásobení závorky jednočlenem, mnohočlenem a rozklad na součin.
Zvládnutí této hladiny vyžaduje porozumění a také píli. Žáci musí vyřešit řadu úloh, díky čemuž
získají zkušenosti s úpravou výrazů. Právě zásluhou zkušeností se základními operacemi se
mohou soustředit na řešení složitějších úloh, jak poukazuje Hejný (in Bero, Hejný, 1990). Pro
ilustraci zvládnutí hladiny přikládám úlohy, které se objevily v přijímacích zkouškách pro
střední školy od společnosti Cermat5. Vzhledem k tomu, že společnost Cermat, vytvářející
přijímací zkoušky na úrovni celé České republiky, je organizací spadající pod MŠMT a při
sestavování testů vychází z RVP pro ZV, lze tyto testy vnímat jako výstupní požadavky pro
žáky základních škol.
Úloha 4 (pilotní testování jaro 2016)6:
Odstraňte závorky a zjednodušte:
4.1 (𝑥 + 2)2 + (𝑥 − 2)(𝑥 + 2) =
4.2 𝑦(3𝑦 − 1) − 3(𝑦 2 − 𝑦) =
Úloha 4 (oficiální testování duben 2016):
4.1 (2𝑥 − 3)2 + (12𝑥 − 2𝑥 2 ) =
4.2 (2 + 𝑦)(𝑦 − 2) − 2(𝑦 2 − 1) =

5

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) je příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, které jej pověřilo v roce 1999 přípravou reformované maturitní zkoušky.
6
Dostupné na: http://www.cermat.cz/overovani-prijimaciho-rizeni-2015-a-2016-1404035005.html
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Při řešení úloh musí žáci prokázat dobrou znalost základních pravidel sčítání, odčítání, ale
i roznásobení závorky a dovednost tato pravidla použít. Žáci mohou využít různých postupů.
Znalost vzorců pro úpravu výrazů jim usnadní a urychlí práci. Nebo využijí základní
manipulace, při kterých prokáží dostatečně zvládnutou dovednost manipulace s výrazy v první
i druhé mocnině, chápání mnohočlenu jako celku, či jak znaménko mínus před závorkou
ovlivňuje roznásobení závorky. Právě zvládnutí standardní manipulace s výrazy s proměnnou
je zde základním předpokladem k dosažení správného výsledku.
Žák se musí na výraz soustředit z celkového pohledu a chápat, co se po něm požaduje. Vědět
k jakému výsledku a jakým způsobem má dojít. Dostatečným procvičováním je schopen získat
nadhled a vyhnout se chybám, o kterých se zmíním níže.
Řešení velkého množství podobných úloh však není pro žáky motivující. Učitel musí počítat
s faktem, že některým žákům stačí k procvičení a dobrému uchopení učiva jen několik úloh
a větší počet úloh by je nemotivoval. Na druhé straně jsou žáci, kteří potřebují úloh vyřešit větší
množství, strukturovat a fázovat tyto úlohy s potřebnou větší časovou dispozicí. Při sestavování
hodin by tedy učitel měl myslet na obě skupiny a nezadávat stejné úlohy všem žákům. Mohl by
jim dát například možnost výběru obtížnosti úloh, zařazovat různé formy procvičení, nejen
řešení série úloh, ale motivovat žáky k objevování pravidel, postupů a volbě strategií.

Obr. 6: Magický čtverec obsahující výrazy s proměnnou (Rosecká a kol., 2010, s. 79)

Na obrázku 6 lze vidět jeden z možných návrhů, jak procvičovat učivo s úpravami výrazů.
Doplnění magických čtverců žáci znají z nižších ročníků. Součty v jednotlivých řádcích,
sloupcích a úhlopříčkách musí být stejné. Učitel může volit různé druhy obtížnosti. Úloha je
pro žáky zajímavější než řešení série úloh.
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Mezinárodní šetření TIMSS

1.4

Česká republika se v rámci získávání informací, které mohou pomoci při zvyšování úrovně
vědomostí a dovedností žáků v matematice a přírodovědných předmětech, účastní několika
mezinárodních výzkumů. Významné informace pro tvůrce vzdělávací politiky, vzdělávacího
kurikula, učitele a další odborníky v oblasti školství má mezinárodní šetření TIMSS (Trends
in Mathematics and Science Study). Oproti jiným výzkumům (např. PISA) jsou úlohy v testu
více zaměřeny na školní vědomosti a dovednosti. Šetření probíhá v pravidelných čtyřletých
cyklech a účastní se ho devítiletí a třináctiletí žáci, což v ČR odpovídá 4. a 8. ročníkům základní
školy. Česká republika se jej zúčastnila v letech 1995, 1999, 2007 a 2011. Ovšem ne v každém
roce byly testovány obě věkové kategorie. Pro účely práce jsou zajímavé výstupy šetření žáků
osmého ročníku v matematice, kteří však byli naposledy testováni v roce 2007.
Mezinárodní šetření umožňuje sledovat u velkého vzorku žáků různé ukazatele, nejen
schopnost žáků řešit vybrané úlohy z matematiky, ale také jejich vztah k matematice,
matematické sebevědomí či charakteristiky reálné výuky matematiky.
Výsledky žáků v testování TIMSS jsou hodnoceny ze dvou složek nazvaných obsah a operace.
Obsahová složka vymezuje učivo, které je testováno. Operační složka určuje kognitivní procesy
(tj. prokazování znalostí, používání znalostí a uvažování). Testované okruhy učiva matematiky
v 8. ročníku jsou čísla, algebra, geometrie, data a pravděpodobnost. Pro jednotlivé okruhy jsou
popsány také dílčí složky, které naplňují dané okruhy.
Z obecného vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyplývá, že v celkovém
hodnocení výsledků byli čeští žáci v roce 2007 nadprůměrní v aritmetice a v oblasti data
a pravděpodobnost, průměrní při řešení geometrických úloh a podprůměrní v algebře.
V porovnání s rokem 1999 se čeští žáci 8. ročníku výrazně zhoršili v algebře. Zkoumání příčin
tohoto zhoršení bylo jedním z motivů mé diplomové práce.
Tematický okruh Algebra je v šetření TIMSS rozdělen do tří celků:


řady a posloupnosti;



algebraické výrazy;



rovnice, vzorce a funkce.

Tomášek (2009) uvádí, že v 8. ročníku by žáci měli mít osvojeny relativně formalizované
algebraické pojmy, chápat lineární závislosti a znát pojem proměnná. Od žáků se očekává
požívání a zjednodušování algebraických výrazů, řešení lineárních rovnic a nerovnic. Žáci
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by měli dokázat vyřešit reálné problémy s využitím algebraických modelů a vysvětlit vztahy
zahrnující algebraické pojmy.
Pro potřeby práce je vhodné uvést podrobnější vymezení pro jednotlivé celky řady
a posloupnosti a algebraické výrazy uvedené v Koncepci mezinárodního šetření vydané Českou
školní inspekcí. Rozdělení vymezuje náplně jednotlivých okruhů.
Řady a posloupnosti
1. Rozvíjení číselných, algebraických a geometrických řad či posloupností pomocí čísel,
slov, značek nebo obrazců; hledání chybějících členů.
2. Zobecnění pravidla, podle kterého je posloupnost vytvořena; nalezení vztahu mezi
sousedními členy nebo mezi členem posloupnosti a jeho pořadovým číslem, a to slovně,
pomocí čísel nebo algebraických výrazů.
Algebraické výrazy
1. sčítání, násobení a umocňování výrazů s proměnnými;
2. určení hodnoty výrazu;
3. zjednodušení nebo porovnání algebraických výrazů, rozpoznání ekvivalentních výrazů;
4. modelování situací s využitím algebraických výrazů.
Výsledky žáků v TIMSS 2007
V porovnání s kurikulárními dokumenty České republiky, konkrétně s RVP pro ZŠ, můžeme
nalézt shodující se obsah pro algebraické výrazy, ovšem v RVP chybí vstupní oblast do
problematiky algebraických výrazů, tj. zobecňování pravidel a hledání vztahů mezi členy
posloupností algebraickým zápisem. Tohoto problému si všímají i autoři kritické studie Rendl
a Vondrová (2014), kteří provedli podrobnější analýzu výsledků šetření TIMSS 2007, ve které
se zaměřili na kritická místa v matematice.
„Úlohy na zobecňování představují jednu z cest k algebře jako zobecněné aritmetice. Naši žáci
však s nimi nemají příliš zkušeností (na rozdíl např. od žáků z anglosaských zemí). V programu
Základní škola není problematika úloh na zobecňování a číselné posloupnosti vůbec zmíněna.“
(Rendl, Vondrová, 2014, s. 44).
Úspěšnost žáků při řešení úloh z oblasti algebry byla v jednotlivých celcích výrazně rozdílná.
Zatímco v úlohách zaměřených na formální znalosti, konkrétně úpravy výrazů, patřily čeští žáci
k nejúspěšnějším, v úlohách vyžadující algebraické myšlení či zápis algebraického výrazu
k těm nejméně úspěšným.
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Rendl a Vondrová (2014) zjistili, že ve skupině úloh, zaměřených na úpravy mnohočlenů
sčítáním a odčítáním je úspěšnost žáků mezi 69 % a 76 %. Úlohy, v nichž žáci mají vybrat
výraz, který vyjadřuje vztahy ve slovně popsané situaci, dosahuje 86 %.
Jako problematické se jeví úlohy M10-08 a M09-04, vycházející z geometrického kontextu.
Žáci mají vyjádřit obsah obdélníku, který má strany označeny 𝑥 a 𝑥 + 2. Úspěšnost řešení zde
klesá na 35 %, stejně tak u obdobné úlohy, kde žáci mají určit, co by mohlo být znázorněním
výrazu 2𝑥 + 3𝑥. Řešení žáci vybírají ze čtyř geometrických nákresů zobrazených na obr. 7
(úspěšnost 42 %).

Obr. 7: Výběr odpovědí u úlohy M09-04
Zdroj: Rendl, Vondrová (2007, s. 40)

Velmi zajímavé je také porovnání úloh v tematickém celku Posloupnosti a Algebraické výrazy.
Vyjádření obecného předpisu posloupnosti lze chápat jako otázku vyjádření vztahu v reálné
situaci. Pak tyto úlohy je možné přiřadit do celku Algebraické výrazy, neboť žáci mají
z posloupností zobecnit algebraický výraz. Pro ilustraci si uvádím úlohu M05-03.
Úloha M05-03 (Tomášek, 2009, s. 38)

Obr. 8: Zadání úlohy M05-03
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Úspěšnost řešení této úlohy byla pouze 8,8 %. Od žáků se očekávalo, že objeví pravidlo, podle
kterého lze dospět k odpovědi. Rozepsáním si možností do tabulky mohli žáci nahlédnout do
pravidla 4 + 3(𝑛 − 1) a řešit rovnici.
Tomášek (2009) uvádí, že nízké procento úspěšnosti řešení této úlohy lze přisoudit faktu, že
s podobnými typy úloh se čeští žáci příliš nesetkávají. Nad rozdíly v úspěšnosti úloh
s Algebraickými výrazy a Posloupnostmi se zamýšlejí i Rendl a Vondrová (2014).
U nejnáročnějších úloh s uzavřenou odpovědí byla úspěšnost 35 % až 42 %, v úlohách
s otevřenou odpovědí se úspěšnost pohybuje mezi 6,4 % a 12,9 %. Autoři z toho usuzují,
že dvě pětiny českých žáků dokáží rozpoznat správný výraz z nabídnutých odpovědí, avšak
pokud mají výraz sami zkonstruovat, úspěšnost výrazně klesá.
1.5

Klasifikace chyb při úpravách výrazů s proměnnou

Klasifikaci chyb zde uvádím proto, že cílem mé práce je také posoudit žákovské obtíže řešení
úloh s výrazy s proměnnou. Snahou bude odhalit příčiny neúspěchu a navrhnout další možné
přístupy, jak chybě předejít.
Než přistoupíme ke klasifikaci chyb, kterých se žáci mohou dopouštět při úpravách výrazů
s proměnnou, je nezbytné si uvědomit, že chyba je přirozenou součástí vzdělávacího procesu.
Jak uvádí Hejný (2004, s. 63): „Chyba hraje v životě žáka důležitou, někdy dokonce osudovou
roli. V naší škole je chyba často vnímána jako jev nežádoucí, jako něco, čeho je nutno se
vystříhat, jako něco, čeho se bojí nejen žáci, ale i učitelé.“
Pohled učitele na chybu jako nežádoucí jev není vhodný. Přechod z aritmetického prostředí do
prostředí výrazů s proměnnou je z historického pohledu náročný a dlouhý proces. Ve školním
prostředí se tento proces výrazně zkracuje. Nedostatečné časové dispozice neumožňují žákům
získat dobré porozumění, díky čemuže se častěji dopouštějí chyb. Je tedy nutné s chybou
počítat, umět ji odhalit, identifikovat a věcně napravit. Navíc mohou být žákovské chyby také
zpětnou vazbou pro učitele k upravení vyučovacího procesu.
Hejný (1990) předkládá sedm druhů chyb při úpravách výrazů:
1. Numerické chyby
Numerickou chybou lze rozumět chybu při aritmetickém počítání. Jedná se tedy o chybu
způsobenou nedostatečnou automatizací početních úkonů. Žák, který se soustředí na
náročnější úkon s algebraickým výrazem, nevěnuje dostatečný prostor jednoduchému
početnímu úkonu.
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Příklad numerické chyby:
2𝑎 − 3𝑏 + 5𝑎 − 𝑏 = 7𝑎 − 𝟐𝑏
2. Úkonové chyby
Do této skupiny chyb lze zařadit takové chyby, které žák provede na základě neznalosti
správného úkonu. Může se jednat o chybu špatného roznásobení nebo umocnění
závorky nebo také o neznalosti vlivu záporného znaménka před závorkou.
Příklad úkonové chyby:
(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 𝑏 2 nebo 12 − (5 − 𝑥) = 12 − 5 − 𝑥
3. Grafické chyby
Grafické chyby vznikají nedbalým zápisem, škrtáním, přepisováním nebo zasahováním
zápisu do jiného zápisu.
4. Chyby velkých skoků
Těchto chyb se dopustí žák tím, že chce v hlavě udělat současně více kroků úpravy
výrazu, ale neuhlídá si správnost všech kroků.
5. Strategické chyby
Strategickou chybou rozumíme chybu při strategii úpravy výrazů, kdy žák zvolí špatný
postup a dostane se do situace, v níž nelze dále pokračovat ke zdárnému konci.
Příklad strategické chyby při rozkladu na součin:
𝑎2 − 4𝑎 + 4 − 𝑏 2 = (𝑎 − 𝑏) ∙ (𝑎 + 𝑏) − 4(𝑎 − 1)
6. Bezradnosti a bloudění
Tato kategorie není chybou v pravém slova smyslu. Jedná se o chyby, které odráží
žákovo tápání, bezradnost a bloudění. Příčinou je zpravidla nedostatečné porozumění
problematice.
7. Jiné chyby
Sem Hejný řadí chyby, které nepatří do žádné z uvedených kategorií. Jsou to chyby,
které jsou způsobeny například roztržitostí nebo přehlédnutím a následným vynecháním
některého členu výrazu atd.
1.6

Učebnice pro základní vzdělávání a problematika úprav algebraických
výrazů 7

Při nahlédnutí do kurikulárních dokumentů jsme diskutovali rozložení výrazů s proměnnou
do různých oblastí matematiky. Je zřejmé, že se žáci s určitou formou modelování a hledání
hodnot výrazů seznamují již na prvním stupni základní školy. Již v brzkém věku poznávají
učivo číselných výrazů, např. asociativní a distributivní zákon. Výraz s proměnnou se objevuje
7

Analýza učebnic je na pomezí teoretické a praktické části.

24

v geometrii jako vzoreček pro výpočet obvodu a obsahu. Na druhém stupni žáci vyplňují
tabulky, proměnnou staví do role zastupitele čísla, řeší úlohy vedoucí na rovnice, aniž by uměli
řešit rovnici. Výraz s proměnnou je obsažen také v geometrických vzorcích pro výpočet obsahů,
obvodů, povrchů a objemů. Prostudování všech možností, ve kterých se objevuje propedeutika
pojmu výraz s proměnnou, je nad rámec této práce. Pro účely práce se zaměřím na učebnice
osmého ročníku, konkrétně na kapitoly věnované výrazu s proměnnou.
V této části bude provedena analýza sedmi vybraných učebnic pro osmý ročník základní školy,
konkrétně kapitoly věnované tématu Výrazy s proměnnou. Podrobněji se zaměřím na přístupy
autorů k zavedení tohoto pojmu, budování pojmu proměnná a na manipulaci s výrazy. Dílčí cíl
je zjistit, jak autoři učebnic zpracovávají tři hladiny podle Hejného (oddíl 1.3). Zabývám se
otázkou, zda lze v učebnicích vysledovat hladinu modelování, standardní manipulace, případně
strategické manipulace. Provedu také porovnání s Metodickými komentáři ke Standardům
základního vzdělávání (Fuchs, Zelendová, eds., 2015). Součástí bude srovnání přístupů
jednotlivých autorů při úpravách výrazů.
1.6.1 Matematika 1, pro 8. ročník základní školy, Odvárko, Kadleček,
Prometheus
Tento učební text využívá škola, na které jsem provedl praktickou část, jako hlavní studijní text.
Učebnice je dělena do tří témat: Mocniny a odmocniny, Pythagorova věta a Výrazy. Každé
téma v této učebnici je rozděleno na kapitoly, které se dále dělí na menší části učiva –
podkapitoly. Každá podkapitola obsahuje motivační úlohu doplněnou o řešení. Následuje
rámeček s výkladem učiva a příklady na procvičení. Kapitoly Výrazy a Mnohočleny, které nás
zajímají, obsahují podkapitoly Číselné výrazy, Výrazy s proměnnými, Výrazy v matematice
i v životě, Co je to mnohočlen, Sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení mnohočlenů, rozklad
mnohočlenů na součin, vzorce usnadňující úpravu.
Zavedení proměnné a výrazů s proměnnou
V učebnici je zřejmý přechod od aritmetiky k algebře na základě budování představy proměnné
jako zobecněného čísla. V podkapitole Číselné výrazy, která je uvádějící pro Výrazy
s proměnnou, autoři připomínají pravidla pro úpravy číselných výrazů. Kladou důraz
na sledování rozdílů v zápisu výrazů a určení hodnoty výrazu. Jedná se o standardní manipulace
s číselnými výrazy.
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Modelování
Kapitola výrazů s proměnnou je uvedena motivační slovní úlohou, ve které žáci sledují
sestavení vzorce na výpočet ceny pro zákazníky cestovní kanceláře. Proměnnou je zde počet
zákazníků. Autoři výraz s proměnnou nedefinují samostatně, ale představují ji jako zastupitele
čísla, což ilustrují definicí pro hodnotu výrazu s proměnnou. Následně učebnice obsahuje úlohy
na výpočet hodnoty výrazů dosazením číselných hodnot do výrazů s proměnnou. Na závěr
kapitoly mají žáci zapsat slovní výrazy pomocí výrazu s proměnnou, čímž matematizují situaci.

Obr. 9: Úloha s užitím symbolické zápisu situace (s. 59)

Je zřejmé, že autoři očekávají, že byla provedena propedeutika algebraického myšlení na
prvním stupni základní školy. Již v předchozím tématu v učebnici zobecňují pravidla pro
počítání s mocninami, čímž vytvářejí základ pro užití těchto pravidel při úpravě výrazů.
Užití výrazů autoři demonstrují na zjednodušení matematických vzorců za využití Pythagorovy
věty (obr. 10). Je diskutabilní, zda právě tohle využití podpoří žákovu motivaci. Zvláště když
vzorec, který mají odvodit, vyžaduje náročné matematické operace, které se dají považovat
v tomto stádiu výkladu jako nadstandardní. Žáci mají za úkol sestavit vzorec pro zjednodušení
výpočtu daně atd.

Obr. 10: Odvození vzorce tělesové úhlopříčky (s. 62)
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Standardní manipulace
Kapitolu mnohočleny autoři uvádějí motivační úlohou, ve které mají žáci popsat geometrický
význam výrazů s proměnnou na základě obrázku složeného tělesa (obr. 11). Definují pojmy
jednočlen, mnohočlen a vedou žáky ke stručnému zápisu. Zde poprvé se využívá (aniž by bylo
na úlohy poukázáno) zobecněných pravidel pro počítání s mocninami.

Obr. 11: Motivační úloha (s. 65)

Sčítání a odčítání mnohočlenů
Sčítání a odčítání mnohočlenů uvádějí autoři podobnou úlohou jako u mnohočlenů, ovšem
provádějí řešení pomocí zjednodušení (obr. 12). V řešení se využívá komutativnost sčítání, kdy
se do závorek sdružují stejné jednočleny. Formálně je definován postup při sčítání a odčítání
mnohočlenů, doplněný o standardní větu: „Nelze sčítat jablka s hruškami.“ Domnívám se, že
právě využití komutativity u žáků, kteří s ní nemají dostatečné zkušeností z aritmetického
prostředí, působí příliš abstraktně a může úlohu žákům spíše znejasnit.

Obr. 12: Motivační úloha pro sčítání a odčítání jednočlenů (s. 68)

Násobení mnohočlenu
V řešeném motivačním příkladu uvádějící násobení mnohočlenů je žákům předloženo násobení
dvou jednočlenů. Autoři zde opět využívají komutativnost násobení a odkazují na již odvozené
pravidla pro počítání s mocninami. Bez důkazu se zavádí násobení mnohočlenu jednočlenem
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a násobení dvou mnohočlenů, doplněné úlohami se stupňující se náročností. Pro lepší
přehlednost postupu je v učebnici uvedena definice a řešený příklad, který je schematicky
doplněn čarami. Na obr. 13 jsou uvedeny příklady, kterými autoři představují násobení dvou
mnohočlenů. Následné úlohy k procvičení mají opět rychlou gradaci a brzy obsahují
i náročnější prvky, konkrétně desetinná čísla, znaménko mínus před závorkou atd.

Obr. 13: Násobení mnohočlenů různými postupy (s. 74)

Rozklad mnohočlenu na součin
V definici uvádějí autoři postup rozkladu mnohočlenu na součin pomocí vytýkání před závorku.
Postup demonstrují na náročnější úloze, kde žáky vedou k rozepsání si jednočlenů
a následnému sledování společných činitelů. Úlohy na procvičení se stupňující náročností jsou
proloženy „úlohami pro přemýšlivé“.
Využití vzorce
Vzorce usnadňující úpravu jsou uvedeny řešeným příkladem, po kterém následuje doporučení
pro snadnější řešení. Dále jsou v rámečku schematicky naznačeny kroky pro žáky, jak tyto
vzorce využít. Následují úlohy k procvičení, ale i netradiční úlohy s uvedeným řešením, kde
mají žáci rozhodnout, zda byl vzorec využit správně, nebo chybně.
Shrnutí hodnocení kapitol učebnice o výrazech s proměnnou
Učebnice předkládá standardní výklad učiva. Autoři při budování pojmu proměnné vycházejí
z číselných výrazů. Nové učivo je vždy po motivační úloze vyznačeno rámečkem pro lepší
názornost a učebnice obsahuje dostatečné množství úloh k procvičení se stupňující se
náročností úloh. Výhodou jsou obrázky a schématické čáry naznačující postup při řešení. Autoři
některé úpravy prezentují na geometrických výpočtech obvodů a obsahů útvarů. Učebnice
může dobře sloužit pro samostudium i pro procvičení probíraného učiva ve výuce. Pozitivem
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učebnice jsou úlohy, ve kterých mají žáci rozhodnout, zda řešení je správně, nebo špatné. Žáky
tento typ úloh vede k jinému způsobu uvažování a širšímu využití získaných znalostí.
Nevýhody učebnice spatřuji ve dvou směrech. Učebnice obsahuje málo motivačních prvků
k zavedení proměnné jako „něčeho potřebného“ po žáka. Chybí úlohy typu Posloupnosti a řady,
které byly diskutovány v úvodních kapitolách. Motivační příklady jsou odtaženy od reálných
úloh ze života. Vysvětlující příklady postupů jsou aplikovány na náročných geometrických
vzorcích. Náročnost úloh k procvičení má velmi rychlou vzrůstající obtížnost. Z mého pohledu
by bylo dobré zařadit více snadnějších úloh k dobrému uchopení postupu při standardních
manipulacích s výrazy s proměnnou pro slabší žáky. Na druhou stranu učebnice obsahuje řadu
náročnějších úloh pro žáky silnější.
1.6.2 Algebra, učebnice pro 8. ročník, Rosecká a kol., Nová škola
Učebnice matematiky od vydavatelství Nová škola se vyznačují charakteristickým
uspořádáním stránek do dvou sloupců. V levém sloupci stránky jsou uvedeny poučky nebo
úlohy na procvičení. Pravý sloupec pak doplňuje učivo o pohledy do historie, připomíná již
dříve uvedené poučky, obsahuje zajímavé úlohy k procvičení učiva nebo úlohy s tajenkou.
Zavedení proměnné a výrazů s proměnnou
Učebnice začíná učivem o číselných výrazech, ke kterým se přidává počítání s mocninami.
Proměnná vstupuje do výkladu učiva již při počítání s mocninami, ale není zde definovaná.
Nejdříve je využita v záhlaví tabulek, kde žáci dopočítávají hodnoty druhých mocnin. Následně
s ní žáci pracují při počítání s mocninami. Při sčítání, odčítání, násobení i dělení mocnin žáci
z číselných výrazů přejdou automaticky na výrazy s proměnnou, konkrétně sčítání, odčítání,
násobení a dělení jednočlenů. Autoři vedou žáky k představě, že počítání s písmeny není nic
zvláštního a že pro ně platí stejná pravidla jako pro čísla.
V pravém sloupci je tento přechod z aritmetiky k algebře doplněn příklady nazvanými:
„Pozoruj a uvědom si“. Zde ovšem není patrné budování představy proměnné jako zobecněného
čísla. Žákům jsou předloženy takové příklady a úlohy, ve kterých proměnná nahrazuje číslo při
výpočtu.
Modelování
Výrazy s proměnnou jsou definované až poté, co žáci již umí provádět operace s jednočleny
a upravovat je z kapitoly o mocninách. Modelování a základní standardní manipulace
s proměnnou jsou názorně zavedeny na geometrických útvarech (obr. 14). Proměnná zde
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zastupuje velikost některé strany geometrického útvaru. Úlohy nabývají na náročnosti velmi
zvolna. Místo toho je v kapitole užita celá řada metodických prvků k procvičení.

Obr. 14: Geometrická reprezentace sčítání výrazů s proměnnou (s. 38)

V této učebnici má žák možnost vizualizovat si konkrétní úpravy s výrazy s proměnnou na
množství obrázků. Nechybí ani zápis slovních výrazů pomocí výrazů s proměnnou. Žák nemá
vlastní potřebu využívat symbolického zápisu, ovšem je veden k myšlence písmena
zastupujícího danou hodnotu, kterou lze využít pro úsporný zápis.
Standardní manipulace – sčítání a odčítání mnohočlenů
Úpravy jednočlenů jsou využity již od samého úvodu, jak je uvedeno výše, a jsou podpořeny
geometricky. Úpravy mnohočlenů navazují plynule na vysvětlení rozdílu mezi jednočlenem
a mnohočlenem. Jednotlivé úpravy jsou názorně vysvětleny ukázkově řešeným příkladem
s komentářem. Díky vyobrazení sčítání a odčítání jednočlenů a mnohočlenů pomocí
geometrických tvarů žáci snadněji pochopí, že nemohou sčítat a odčítat stejně označené
proměnné v jiných mocninách (obr. 15).

Obr. 15: Využití obvodů geometrických útvarů (s. 26)
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Násobení mnohočlenů
Násobení mnohočlenů je uvedeno slovní úlohou, po které následuje geometrická interpretace
roznásobení mnohočlenu jednočlenem. Touto reprezentací snižuje abstrakční úroveň
a napomáhá zabránit chybě plynoucí z písemného zápisu. Na učivo navazuje vytýkání
jednočlenů před závorku a teprve poté se násobí mnohočleny mnohočlenem. Geometrická
interpretace násobení je využita na jednom příkladu. Následují různé metodické prvky při
roznásobení závorky. Například autoři využívají barevných symbolů z hracích karet srdce
a listy (obr. 16), kterými nahrazují chybějící části v zápisu, čímž podporují propedeutiku rovnic,
ale také procvičují úpravy výrazů jinou formou.

Obr. 16: Jiná forma procvičování úprav výrazů (s. 55)

Shrnutí hodnocení kapitol učebnice o výrazech s proměnnou
Za podstatnou výhodu učebnice považuji pozvolnou gradaci obtížnosti příkladu. Oproti jiným
učebnicím autor využívá pro názorné vysvětlení úprav grafických reprezentací, především
geometrických objektů. Vstup výrazů s proměnnou není zcela formálního charakteru.
Je postaven na číselných výrazech, ale žáci se neučí vzorce usnadňující úpravu. Je u nich
podpořena představa konkrétní manipulace s geometrickými objekty. Učebnice je příjemně
doplněna obrázky, které mají za cíl vizualizovat postup či problém a obsahuje okénka do
historie k prohloubení představy o učivu. V učebnici se také můžeme setkat s celou řadou
metodicky zajímavých úloh na procvičení, jako jsou vyřešené úlohy s vynecháním části řešení
nebo zadání. Jsou zde obsaženy i úlohy podporující substituci, magické čtverce (obr. 17)
k procvičení určení hodnoty výrazu nebo také skupiny úloh s tajenkou.
Nevýhodou je nepřehlednost a chaotická struktura jednotlivých kapitol, která může ztěžovat
práci při samostudiu. Pro vlastní přípravu žáků chybí vzorově řešené příklady, ale také
náročnější úlohy pro nadané žáky. Úlohy postrádají potenciál podnětných úloh a neobsahují
úlohy na posloupnosti a řady diskutované v oddílu 1.2.
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Obr. 17: Užití magického čtverce k procvičování (s. 51)

1.6.3 Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií , Výrazy 1. a 2.,
Herman a kol., Prometheus
Učebnice s názvem Výrazy jsou rozděleny na dva díly. První díl obsahuje kapitoly Mocniny
a odmocniny, Pythagorovu větu, Číselné výrazy a Výrazy s proměnnou, konkrétně standardní
manipulace s jednočleny. V druhém díle následují standardní manipulace s mnohočleny.
Učebnice mají tradiční koncepci jednotlivých kapitol. Nejdříve je na řešených příkladech
vysvětleno, jak postupovat při řešení následujících úloh. Po řešeném příkladu následuje
většinou barevně zvýrazněný teoretický výklad učiva a soubor úloh na procvičení se stupňující
se obtížností.
Zavedení proměnné, výrazů s proměnnou
S proměnnou se žák setkává již v prvním díle této učebnice. Výraz s proměnnou je definován
jako číselný výraz, ve kterém jsou čísla nahrazena písmeny. Následně je definice doplněna
výkladem, že se za písmena může dosadit libovolné číslo, a tím se mění hodnota číselného
výrazu. Při manipulaci s proměnnou se žák učí, že pravidla pro manipulaci s čísly jsou obdobná.
V druhém díle je výraz s proměnnou definován současně s číselným výrazem jako algebraický
výraz. Užitečnost algebraického výrazu je autory učebnice demonstrována při zápisu slovních
výrazů pomocí písmen a na dvou slovních úlohách, kde je číselný údaj nahrazen písmenem.
Žák má následně rozpoznat, jaký je rozdíl mezi číselným a algebraickým výrazem. Následuje
řada slovních výrazů, které má nahradit algebraickým zápisem.
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Modelování
Proměnná v této učebnici zastupuje číslo a později vystupuje jako zobecněná hodnota čísla.
Písmeno je zde striktně definováno jako proměnná, aniž by autoři využili konkrétních představ
žáků nebo umožnili žákům použít zobecňování. Obdobně definicí zavádějí pojem mnohočlen.
Standardní manipulace
Každá podkapitola vysvětlující manipulaci s výrazy s proměnnou v obou dílech učebnic je
uvedena řešením několika příkladů. Za příklady následuje teoretické vysvětlení a řada
gradovaných úloh na procvičení konkrétní manipulace. Úlohy mají převážně tradiční charakter
na výpočet nebo zjednodušení výrazu, ale objevují se i úlohy s vynechaným zadáním, které
mají žáci doplnit. Obtížnost odpovídá úrovni, pro kterou jsou učebnice koncipovány, tedy pro
nižší ročníky gymnázií. Využití grafického potenciálu je zde malé, více je učebnice zaměřena
na poučky a konkrétní vysvětlení, jak manipulaci provádíme. Podobně jako v učebnici od
autorů Odvárko a Kadleček od stejného nakladatele Prometheus je zde využito porovnávání
postupu různých osob či srovnávání špatného a dobrého řešení.
Výhody a nevýhody učebnice
Učebnice je svým charakterem určena především pro žáky víceletých gymnázií, u kterých se
očekává snadnější uchopení pojmu i rychlejší zvládnutí pravidel pro manipulaci s výrazy.
Zřejmě z tohoto důvodu se učebnice nezaměřuje na hlubší význam nebo geometrickou podporu
daného problému. Chybí také úlohy na zobecňování, ovšem učebnice obsahuje větší množství
úloh k procvičení. Vhodná je také gradace obtížnosti úloh a upozornění na nejčastější chyby
v postupech. Vzhledem k zaměření učebnice na žáky víceletých gymnázií bych očekával úlohy
podporující strategickou manipulaci či podnětné úlohy pro tvořivější přístup k uchopení pojmu.
Učebnice je díky své přehlednosti a názornosti vhodná pro samostudium. Důležitým prvkem
učebnice jsou úlohy odkazující na historicky zajímavé úlohy.
1.6.4 Matematika 8, 2. díl, Šarounova a kol., ve spolupráci JČMF
a Prometheus
Učebnice ze stejného nakladatelství jako předchozí učebnice je koncipována pro základní
školy. Autoři, na rozdíl od jiných autorů učebnic, definují algebraický výraz. Při definici
vycházejí z číselných výrazů. Jinak má učebnice tradiční skladbu jednotlivých kapitol
a podkapitol. Nejdříve je na řešených příkladech vysvětleno, jak postupovat při řešení
následujících úloh. Po řešeném příkladu následuje většinou barevně zvýrazněný teoretický
výklad učiva a soubor úloh na procvičení se stupňující se obtížností. Oproti ostatním učebnicím
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je zde výrazná motivace vycházející z geometrické interpretace výrazů. Každá standardní
manipulace je uvedena geometrickým vyobrazením, což umožňuje žákům snadněji nahlédnout
do významu manipulací.
Modelování
S proměnnou se žák setkává již v prvním díle této učebnice. Výraz s proměnnou je definován
jako číselný výraz, ve kterém jsou čísla nahrazena písmeny. Motivací pro zavedení proměnné
jsou zde modelové situace slovních úloh, v jejichž řešeních se s výhodou používá proměnná.
Následně mají žáci za úkol zapsat slovní výroky pomocí výrazů s proměnnou a ve slovních
úlohách najít obecné předpisy pro řešení situace. Proměnná v této učebnici zastupuje číslo
a později vystupuje jako zobecněná hodnota čísla.
Standardní manipulace
Každá podkapitola uvádějící manipulaci s výrazem začíná grafickým vysvětlením.
Na obvodech a obsazích geometrických útvarů jsou vysvětleny všechny standardní manipulace
(viz obr. 18). Následuje řešený příklad a řada gradovaných úloh na procvičení konkrétní
manipulace. Úlohy mají převážně tradiční charakter na výpočet nebo zjednodušení výrazu.
Z mého pohledu je škoda, že učebnice neobsahuje také úlohy s grafickým zadáním, když právě
na vizualizaci je zde postavené vysvětlení standardních úprav výrazů s proměnnou.

Obr. 18: Grafické vizualizace násobení výrazů s proměnnou (s. 27)
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Výhody a nevýhody učebnice
Učebnice je příjemně sestavena pro učitele, žáky i k samostudiu. Obsahuje přehledné vysvětlení
učiva s množstvím řešených příkladů. Za zdařilé považuji grafické podpory při zavádění
standardních manipulací, strukturu kapitol a dostatečné množství úloh na procvičení. Autoři se
v učebnici snaží žákům vždy objasňovat význam jednotlivých kapitol. Nevýhodou je
nevyužívání potenciálu grafické interpretace a jednotvárná skladba úloh na procvičení.
Učebnice neobsahuje úlohy na zobecňování.
1.6.5 Matematika 8 pro Základní školy, Algebra, Pulpán a kol., SPN
Podobnou skladbou kapitol jako v předcházející učebnici lze pozorovat také v učebnici
z nakladatelství SPN.
Modelování
Proměnná od počátku vystupuje jako symbol nahrazující číslo. Autoři využívají písmen
v záhlaví tabulek nebo také jako návod při řešení např. sčítacích pyramid. Zobecnění čísel
a jejich nahrazení proměnnou využívají již v kapitole číselných výrazů a při manipulaci
s mocninami. Tyto kapitoly jsou uvedeny řešenými příklady, kdy dochází k rozepsání konkrétní
situace a jejímu vysvětlení. Následují další řešené příklady, ve kterých autoři upozorňují
na opakující se rysy při úpravě, které následně zobecňují a zapisují pomocí písmen, tedy
vzorečku, který má žákovi umožnit rychlejší manipulaci s číselnými výrazy v následujících
cvičeních (viz obr. 19). Podobně jako v předchozích kapitolách tak výrazy s proměnnou užívá
jako návod (vzorec) pro rychlejší řešení.

Obr. 19: Zobecňování úprav s číselnými výrazy (s. 50)

Samotnou proměnnou autoři definují jako písmeno, za které můžeme dosadit různá čísla.
Konkrétní užití komentují autoři větou „nejčastěji se výrazy s proměnnou využívají v geometrii
a fyzice“ a využívají především geometrických objektů, na kterých demonstruje některé úpravy
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výrazů s proměnnou. Pro demonstraci autoři používají méně běžné vzorce pro výpočet obsahů
či délek úhlopříček, se kterými manipulují nad úroveň vědomostí žáka (obr. 20). Z pohledu
žáka se pak samotná proměnná stává písmenem ve vzorci, za které lze dosadit různá čísla.

Obr. 20: Užití proměnné při úpravě vzorce (s. 68)

Standardní manipulace
Manipulace s výrazy je uvedena jednou geometrickou reprezentací pro všechny úpravy
a následuje série pouček, řešených příkladů a úloh na procvičení. Úpravy jsou doplněny
komentářem „všimněte si“, ve kterém je uvedeno pravidlo k zapamatování. Například
vysvětlení způsobu rozkladu mnohočlenu na součin působí podle mého názoru příliš abstraktně,
neboť je v něm využita vyšší úroveň zobecnění (obr. 21).

Obr. 21: Vysvětlení rozkladu mnohočlenu (s. 84)

Výhody a nevýhody učebnice
Výhodou učebnice je jistě její přehlednost a možné využití při samostudiu. Oproti jiným
učebnicím se zde objevuje větší důraz na využití proměnné či výrazů s proměnnou jako jistého
návodu. Žáci jsou vedeni k dosazování do výrazu a rozklíčování výrazu jako návodu pro řešení
např. pyramid. Proměnná je zde také názorně využita při důkazu Pythagorovy věty. Zřejmou
nevýhodou učebnice je nevyužití potenciálu geometrických představ pro vizualizaci manipulací
a malý důraz na užitečnost úprav. Žáci nejsou vedeni k praktickému využití výrazů
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s proměnnou při řešení úloh, manipulace s proměnnými se děje podle návodu. Poznání žáků
může být jen formální, neboť se učí využívat vzorec, který se naučí, místo konkrétní představy,
co daná manipulace reprezentuje. Učebnice nepodporuje možnost použít proměnnou na základě
žákovských manipulací, například pomocí zobecňování.
1.6.6 Matematika 8, Molnár a kol., Prodos
Učebnice z nakladatelství Prodos přistupuje k učivu výrazů s proměnnou trochu jiným
způsobem. Vychází z číselných výrazů. Proměnnou definuje na základě číselných výrazů,
ve kterých se opakuje stejné pravidlo. Žáci nejdříve dosazením hodnot za proměnnou hledají
hodnotu výrazu. Následně upravují mnohočleny s proměnnou v první mocnině. S proměnnou
v první mocnině také násobí a vytýkají před závorku, řeší lineární rovnice o jedné neznámé
a matematizují reálné situace ve slovních úlohách. Teprve poté se žáci seznámí s druhou
mocninou čísel, procvičí pravidla pro počítání s mocninami v obecném zápise pomocí
proměnné a následně řeší úlohy na upravování výrazů s proměnnou v první a druhé mocnině.
Tím se liší od ostatních učebnic, které dělení na manipulaci s výrazy v první mocnině a druhé
mocnině nerozdělují.
Modelování
Do hladiny modelování autoři příliš nezachází. Oproti jiným učebnicím nemají jednotlivé
postupy geometrickou oporu. Autoři pracují s proměnnou jako se zobecněným číslem. Žáci
jsou ve většině příkladů i úloh instruováni, jak je mají řešit. Úlohou podnětného charakteru je
úloha nazvaná „početní stroj“, kde žáci znají některá vstupní a výstupní čísla a mají zapsat
pomocí výrazu s proměnnou, co se v početním stroji událo. (Molnár a kol., 2000, obr. 22)

Obr. 22: Úloha „Početní stroje“ (s. 22)
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Standardní manipulace
Úpravy výrazů s proměnnou jsou uvedeny formálními návody, jak se daná úprava provádí.
Návod je podpořen řešeným příkladem a doplněn úlohami na procvičení. Zvláštností oproti
jiným učebnicím je kladení důrazu na násobení číslem mínus jedna. Zajímavé a netradiční úlohy
na procvičení jsou uvedeny v souhrnném cvičení. Například žáci mají zadaný konečný výsledek
úpravy mnohočlenů a mají provést opačný proces než obvykle, tedy určit, jak mohl vypadat
původní výraz před úpravou (obr. 23).

Obr. 23: Inverzní úloha k úpravě výrazů s proměnnou (s. 29)

Celkově jinak pojatý koncept skladby kapitol může pomoci žákům ke snadnějšímu vstupu do
manipulací výrazů s proměnnou. Žáci nejsou zasypáni celou řadou pravidel pro úpravu výrazů,
ale již se základními úpravami se učí řešit rovnice a slovní úlohy. Tím autoři podporují
představu žáků o užitečnosti standardních manipulací.
Výhody a nevýhody učebnice
Rozdělením tématu výrazy s proměnnou na výrazy s proměnnou v první mocnině a výrazy
s proměnnou s většími mocninami autor nabízí žákům možnost lépe uchopit základní úpravy.
Snižuje tím náročnost úloh. Žáci se naučí řešit jednoduché lineární rovnice, které ihned využijí
při řešení slovních úloh, a tím autoři podporují představu o užitečnosti výrazů s proměnnou.
Učebnice je přehledná pro samostudium a nabízí dostatečné množství slovních úloh. Úloha
početního stroje naznačuje možnost použití zobecňování.
Nevýhodu učebnice spatřuji v nedostatečném počtu úloh na procvičení v každé kapitole.
Značným nedostatkem je uvedení proměnné jako zastupitele čísla bez jakékoliv podpory,
například vizuální nebo geometrické. Standardní manipulace jsou vysvětleny pouze jedním
řešeným příkladem.
1.6.7 Matematika 8, Aritmetika pro ZŠ a víceletá gymnázia, Binterová,
Fuchs, Tlustý, nakladatelství Fraus
Učebnice z nakladatelství Fraus využívá výrazu s proměnnou již při vyjadřování obecných
pravidel pro počítání s mocninami a odmocninami. Výraz s proměnnou zde vystupuje v roli
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předpisu, tedy vzorečku, který má obecnou platnost při sčítání, odčítání, násobení, dělení
a umocňování číselných výrazů. Samotný výraz s proměnnou definují autoři po kapitole
mocnin a odmocnin tak, že žákům připomínají témata, ve kterých se výraz s proměnnou objevil
již dříve.
Učebnice je charakteristická svým řazením obsahu jednotlivých kapitol. Kapitola je uvedena
motivačními úlohami a příklady, které jsou doplněny obrázky. Následuje rámeček
s vysvětlením „Jak na to?“, kde autoři uvádí terminologii. Následují úlohy převážně
podnětného charakteru, které jsou zakončeny rámečkem „slovníček“, ve kterém jsou shrnuta
pravidla pro řešení, případně vysvětlena užitá terminologie. Při práci s touto učebnicí je nutný
aktivní přístup učitele při zadávání podnětných úloh, stejně tak i při směrování žáků při řešení
úloh.
Modelování
Kapitola výrazů s proměnnou je bohatá na podmětné úlohy, které lze zařadit do hladiny
modelování. Vstup proměnné do matematiky je veden přes hledání hodnoty výrazů v tabulkách.
Tabulky jsou sestaveny tak, aby žáci mohli objevit základní úpravy při práci s mocninou
ve výrazu s proměnnou (obr. 24).

Obr. 24: Využití manipulace s proměnnou v tabulce (s. 44)

Učebnice využívá potenciálu geometrie pro užití proměnné. Kapitola je uvedena řadou úloh na
určení obsahu jednotlivých částí geometrických útvarů (obr. 25). Modelování je také užito
v matematickém diktátu, ve kterém má žák za úkol zapsat slovní výrazy pomocí číselných
výrazů nebo výrazů s proměnnou.
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Obr. 25: Úlohy s proměnnou v roli zobecněného čísla (s. 51)

Pro modelování je využito interaktivní cvičení, které je k učebnici k dispozici. Zde si
modelováním situace Pythagorovy věty mohou žáci představit stranu útvaru nebo obsah útvaru
jako proměnnou, která může nabývat různých hodnot.
Podnětnou úlohou je úkol pro žáky načrtnout geometrické těleso na základě zadaných vztahů
pro obsah, povrch nebo objem (obr. 26). Žáci jsou v učebnici vedeni k matematizaci slovně
zadaných situací, mají také geometrickou oporu, která jim umožňuje vhled do standardních
manipulací.

Obr. 26: Podnětná úloha s geometrickým podtextem (s. 58)

Standardní manipulace
Při představení úprav výrazů s proměnnou autoři vychází z číselných výrazů. Upozorňují na
analogii užitou při počítání s číselnými výrazy a využívá asociativity sčítání a násobení. Vše
umocňují obligátními obrázky jablek a hrušek, které symbolicky zastupují proměnnou.
Standardní manipulace se vhodně doplňují s hladinou modelování. Především zjednodušování
výrazů na základě geometrických objektů (obr. 27) má podnětný charakter a prolíná se oběma
hladinami. V úlohách je užita celá řada metod k procvičení získaných vědomostí.
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Obr. 27: Úpravy výrazů s geometrickými útvary (s. 60)

Výhody a nevýhody učebnice
Učebnice je sestavena tak, že umožňuje žákům, aby pocítili potřebu zápisu reálných situací
v podobě matematického zápisu. Usnadňuje jim vhled do problému pomocí úloh, které žáky
vedou k danému postupu – vzorci. Neformalizují jej předčasně. Úlohy jsou doprovázeny
graficky pro snadnější orientaci. Zda je učebnice vhodná pro samostudium je těžké posoudit,
neboť obsahuje řadu podnětných úloh, se kterými mohou mít žáci při samostudiu a bez vedení
učitele problémy.
Nevýhody učebnice spatřuji ve více směrech. Učebnice i přes poměrně rozsáhlou výkladovou
část obsahuje málo úloh k procvičení, tedy k pevnému uchopení látky vyřešením celé řady úloh.
O této potřebě mluví i Hejný (1990). Úlohy, které učebnice nabízí, nemají standardní gradování
obtížnosti a nabízí velmi často úlohy obtížnější. I při motivačních úlohách jsou žákům
předkládány úlohy s obtížnými čísly (např. −0,005𝑥 3 − 3𝑦 2 ; 0,2𝑐 2 𝑏 − 6,9𝑏 2 𝑐), což zbytečně
narušuje soustředění na nové učivo.
1.7

Závěr analýzy učebních textů pro osmý ročník

Nejčastěji autoři učebnic vycházejí z osvědčeného modelu zavedení výrazů s proměnnou, který
je založen na třech pilířích:


propedeutika pojmu – úpravy číselných výrazů, geometrické vzorce, proměnná
v záhlaví tabulek;



mocniny;



číselné výrazy.
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Autoři nabízejí žákům pohled na výrazy s proměnnou jako na číselné výrazy, ve kterých se
vyskytuje písmeno. Písmena žákům prezentují jako zástupné symboly pro číslo, které jim
umožní vytvořit „vzorec“ v opakujících se situacích. Podle konkrétní situace pak mohou za
písmeno dosadit číslo a zjistit hodnotu číselného výrazu. V některých učebnicích se setkáváme
i s geometrickou reprezentací výrazů. Motivací žáků pro úpravy výrazů je zjednodušení výrazu
pro rychlejší výpočet po dosazení. Pro procvičení výrazů s proměnnou jsou v učebnicích
využity převážně gradované soubory úloh na procvičení jedné konkrétní standardní
manipulace. To jistě není na škodu, ovšem domnívám se, že využitím sčítacích a odčítacích
pyramid či magických čtverců lze udělat procvičování této části zajímavější. Podnětné úlohy
se vyskytují pouze v učebnici nakladatelství Fraus od autorů Bittnerové a kol (2009).
Učebnice ve své podstatě odpovídají diskutovaným Metodickým komentářům ke Standardům
pro základní vzdělávání (viz oddíl 1.2) pouze ve dvou doporučených pilířích. Všechny učebnice
využívají pro uvedení žáků do algebraického prostředí číselné výrazy. V některých učebnicích
lze také nalézt vizuální podporu žákovských představ o manipulacích s algebraickými výrazy
prostřednictvím geometrie, respektive výpočtu délek, obvodů a obsahů geometrických objektů.
Doporučený pilíř zobecňování jako přirozený vstup do algebraického prostředí ve studovaných
učebnicích chybí.
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Tabulka 1: Shrnutí analýzy učebnic – hladina modelování

Zavedení proměnné

Hladina modelování
Význam proměnné

Prometheus
Odvárko-Kadleček

Oddělený přechod z číselných
výrazů
Slovní úloha pro vysvětlení využití
proměnné

Výraz, do kterého dosadíme konkrétní
číslo, nebo více čísel
Vzorec pro usnadnění práce

Nová škola
Rosecká a kol.

Přirozený přechod z číselných
výrazů
Zobecnění pravidel při manipulaci
s mocninami

Grafická reprezentace obvodů a obsahů
geometrických útvarů
Vzorec pro usnadnění práce

Prometheus
Šarounová a kol.

Přirozený přechod z číselných
výrazů
Připomínka využití geometrických
vzorců
Řada slovních úloh pro vysvětlení
využití proměnné

Grafická reprezentace obvodů a obsahů
geometrických útvarů, povrchů těles
Vzorec pro usnadnění práce

SPN
Trejbal, Pulpán,
Čihák

Oddělený přechod z číselných
výrazů
Definování výrazu s proměnnou

Proměnná jako hodnota obecně platná
v geometrických vzorcích

Prodos
Molnár a kol.

Oddělený přechod z číselných
výrazů
Definice výrazu s proměnnou

Význam proměnné při řešení slovních
úloh pomocí rovnice
Tematické oddělení proměnné v první
a druhé mocnině

Fraus
Bittnerová, Fuchs,
Tlustý

Oddělený přechod z číselných
výrazů
Představení definice
Motivační úlohy s podnětným
charakterem, pro samovolné užití
výrazu

Využití podnětných úloh
z geometrického prostředí
Vzorec pro usnadnění práce a jeho
pochopení
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Tabulka 2: Shrnutí analýzy učebnic – hladina standardních manipulací

Standardní manipulace
Zavedení sčítání,
odčítání, násobení
výrazů s proměnnou

Úlohy na procvičení

Prometheus
Odvárko,
Kadleček

Řešený příklad
u každého tématu
Představení
správného a špatného
postupu řešení

Gradovaná série úloh ke každému
tématu
Rychlé začlenění racionálních
i reálných čísel
Označení, zda je v postupu
uvedena chyba
Dostatečné množství úloh
v různých obtížnostech

Nová škola
Rosecká a kol.

Každé téma uvedeno
geometrickou
vizualizací
Příklady se správným
postupem

Pozvolná gradace úloh
Grafická podpora manipulací
Užití různých metod při práci
s výrazy – magické čtverce,
doplňování zadání, úlohy
s výběrem řešení, s tajenkou

Prometheus
Šarounová a kol.

Každé téma uvedeno
geometrickou
vizualizací
Představení
správného a špatného
postupu řešení

Gradovaná série úloh ke každému
tématu
Nevyužití potenciálu geometrické
vizualizace při procvičování
Dostatečné množství úloh
v různých obtížnostech

SPN
Trejbal, Pulpán,
Čihák

Řešený příklad
u každého tématu

Gradovaná série úloh ke každému
tématu
Dostatečné množství úloh
v různých obtížnostech

Prodos
Molnár a kol.

Řešený příklad
u každého tématu

Gradovaná série úloh ke každému
tématu
Brzké začlenění řešení lineární
rovnice
Dostatečné množství úloh
v různých obtížnostech

Fraus
Bittnerová,
Fuchs, Tlustý

Jednotlivá témata
nejsou záměrně
oddělena
Série podnětných
úloh, při kterých se
žáci učí manipulace
současně

Gradovaná série úloh ke každému
tématu
Nedostatečné množství, brzká
vysoká obtížnost
Užití různých metod při práci
s výrazy
Nedostatečné množství úloh
v různých obtížnostech
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Formální úlohy,
podnětné úlohy
Úlohy formálního
charakteru
Opakující se série
úloh

Úlohy formálního
charakteru
Potenciál podnětné
úlohy při grafických
reprezentací
geometrických útvarů

Úlohy formálního
charakteru

Úlohy formálního
charakteru

Úlohy formálního
charakteru

Úlohy podnětného
charakteru i formální
úlohy k procvičování
učiva

2
2.1

Příprava výukových experimentů
Modelování

Hladina modelování (Hejný, 1990) nabízí velký prostor pro motivaci žáků ke studiu algebry.
Na této hladině by si žáci měli uvědomit efektivnost symbolického zápisu a především cítit
potřebu symbolický zápis použít. Výraz zapsaný pomocí proměnných by měl být pro žáky
vlastní potřebou vyplývající z jejich aktivní činnosti, ne něčím instruktivně přijatým od učitele.
Na základě analýzy učebních textů lze konstatovat, že je této hladině při zavádění pojmu výrazu
s proměnnou věnován malý prostor. Symbolický zápis je nejčastěji žákům předkládán formální
cestou, především jako zobecněný předpis pro jednotlivé úkony. Žákovské vnímání symboliky
je často uváděno prostřednictvím vzorečků k memorování, z čehož pak pramení nedostatečné
pochopení problematiky a formální poznatky.
Kieran (2004) nabízí pohled na tuto hladinu prostřednictvím:
1. identifikace a popisu číselných řad a geometrických vzorů;
2. popisu výrazů slovy a jejich reprezentace pomocí symbolů;
3. využití vztahu mezi proměnnými;
4. výrazů s proměnnou jako zobecněný zápis situace.
2.1.1 Využití číselných řad – pravidelností
V publikaci Náměty pro podnětné vyučování v matematice v kapitole Pravidelnosti vedoucí
k algebře uvádí autoři Littler a Benson: „Věříme, že větší důraz na rozpoznání pravidelností
a na experimentální úlohy, v nichž se pravidelnosti tvoří a následně zobecňují, otevírá
přirozeným způsobem cestu k používání symbolismu a k rozvoji algebraického myšlení, které
se jeví jako přirozené rozšíření aritmetiky.“ (Stehlíková, ed., 2007).
V této publikaci můžeme najít řadu podnětných úloh, které navádějí žáky k zápisu výrazu
s proměnnou přirozenou cestou. Publikace je zpracována jako metodický podklad pro učitele
včetně komentovaných realizací úloh. Úlohy, které níže uvádím, budou využity k výuce výrazů
s proměnnou v hodinách matematiky při realizaci experimentální výuky (kapitola 3). S úlohami
na zobecňování např. z geometrických vzorů (obr. 28) jsem se při analýze učebnic nesetkal.
Pravděpodobně autoři učebnic předpokládají zařazení těchto úloh na první stupeň základní
školy, kde lze tyto úlohy využít ke slovnímu popisu zobecňování, ale nelze po žácích vyžadovat
zobecněný matematický zápis.
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Úloha (obr. 28): Obchodní společnost prodává stavebnicová zahradní jezírka, na jejich obrubu
jsou potřeba různé počty dlažebních kamenů v závislosti na velikosti jezírka. Velikost 1
vyžaduje 8 dlažebních kamenů, pro velikost 2 je třeba 10 dlažebních kamenů. Určete počet
dlažebních kamenů pro jezírko velikosti 5, 10 a n.

Obr. 28: Vzory zahradního jezírka

Úloha: Ve hře snooker, což je druh kulečníkové hry používající červené koule a šest koulí jiných
barev, jsou na začátku hry červené koule uspořádány do trojúhelníku. Kolik koulí bude ve hře,
tvoří-li červené koule v trojúhelníku čtyři řady? Kolik koulí bude potřeba pro trojúhelník
seskupený v pěti řadách, dvanácti řadách, n řadách?
Tato kapitola je zakončena přílohou, v níž autoři přidávají sérii dalších posloupností.
Posloupnosti začínají řadou pěti členů a řešitelé mají doplnit šestý, desátý, třicátý, stý a n-tý
člen. Z vlastní zkušenosti vím, že úlohy na hledání dalšího členu posloupnosti působí na žáky
motivačně. Určení dalších členů, zvláště těch, které je již náročné si zakreslit, vyžaduje od žáků
schopnost představit si, jak bude daná řada dále vypadat. Několik prvních členů je vede
k odhalení závislosti a přirozeně k použití symbolického jazyka jako rozšíření aritmetických
výpočtů.
Využívání pravidelnosti podobným způsobem prezentuje také praktický manuál pro učitele
Patterning and Algebra (2008), který má pomoci zefektivnit vstup žáků do algebraického
prostředí pomocí matematických modelů. Kromě zmíněných modelů obchodu s jezírkem jsou
představeny další modely, například model nazvaný Velké puzzle.
Úloha (obr. 29): Tabulka je klíčem k nalezení hmotnosti pomeranče, ananasu a melounu.
Například z prvního řádku víme, že kombinace hmotnosti pomeranče, ananasu a melounu je
17 kg. Zjistěte hmotnosti jednotlivých druhů ovoce a vysvětlete, jak jste řešili tuto úlohu.
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Obr. 29: Zadání úlohy velké puzzle

V této úloze žáci přirozeně využijí symbolického zápisu, kdy si přepíší jednotlivé rovnosti
v řádcích a sloupcích. Autoři o úloze hovoří jako o vhodné aktivitě k reprezentaci proměnné,
zápisu výrazu s proměnnou a především intuitivnímu řešení rovnic. Je zřejmé, že žáci při
zadávání úlohy neznají způsob řešení rovnice pomocí ekvivalentních úprav. Samotná úloha
vyžaduje kombinační úvahy žáků, přehledný zápis řešení a vytvoření strategie řešení. Autoři
také zmiňují rozdíl oproti tradičním úlohám v učebnicích. Žákům jsou předkládány úlohy,
ve kterých mají do prázdného místa doplnit neznámé číslo:
5+7= ∎
5 + ∎ = 12
Tyto úlohy ovšem nevedou žáky k porozumění symbolu rovnítka jako rovnosti dvou stran, ale
jako symbolu označujícího výsledek nějaké činnosti. Je tedy vhodné jako prostředku
k porovnávání veličin využít rovnice. Konkrétní úloha např. s hmotnostmi ovoce snižuje
abstrakci, čímž umožňuje žákům lépe nahlédnout do významu rovnosti.
Jako matematickou rozcvičku při zápisu výrazů s proměnnou lze využít celou řadu pomůcek,
například špejle nebo zápalky. Zápalky rozestavíme do vzoru, ke kterému se s jistou
pravidelností budou přidávat stále další sirky, a tím vzor poroste. Úkolem žáků je zjistit
například počet zápalek v desátém nebo padesátém kroku.
2.1.2 Geometrické vzory – pravidelnosti
Úlohou patřící do této kategorie je úloha s jezírky. Žáci z geometrického vzoru zjišťují klíč
k pravidelnosti, který je možné zapsat jako zobecněný předpis pro tvorbu těchto vzorů.
Ch. A. Perry a V. F. Cyrus (2014) uvádějí, že výrazy s proměnnou vzniklé zobecněním
geometrických vzorů dávají žákům příležitost nenásilnou formou uspět v matematice. Rozvíjejí
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především schopnosti reprezentace, analyzování a zobecňování. Vhodně zvolené příklady
vedou žáky k porozumění rovnosti dvou výrazů s proměnnou. Tato tvrzení ukazují na
možnostech řešení následující úlohy.
Úloha (obr. 30): Na obrázku vidíte, jak v jednotlivých krocích roste útvar. Určete, jak bude
vypadat (kolik čtverců ho tvoří) osmý a n-tý krok.

Obr. 30: První kroky rostoucího vzoru (s. 444)

Úloha působí motivačně i pro slabší žáky a nabízí různé možnosti řešení. Různé skupiny žáků
mohou dospět k různým zápisům n-tého členu. Záleží na cestě, kterou si vyberou. To umožní
učiteli diskuzi se žáky, zda dané zápisy jsou ekvivalentní.
Autoři prezentují čtyři způsoby zápisu závislé na uvažování žáků. Vhodným vedením učitele
mohou žáci nahlédnout do standardní manipulace s výrazy přirozenou cestou. Záleží na volbě
základního stavu. Žáci při zakreslení dalších kroků brzy zjistí, že nemusí kreslit čtverečky, jen
si zapisují počty čtverců v dalším kroku. Zřejmě základním zobecněním bude výraz:
𝑛 + (𝑛 − 1) + (𝑛 − 1).
V jiných případech mohou dospět k řešení 2(𝑛 − 1) + 𝑛; 3(𝑛 − 1) + 1; (2𝑛 − 1) + (𝑛 − 1).
Všechna tato řešení lze s využitím standardní manipulace zjednodušit na výraz 3𝑛 − 2,
k čemuž tato úloha nabízí přirozený prostor. Důležitým faktorem při řešení těchto úloh jsou
vhodné otázky učitele. Snahou učitele je vést žáky k popisování a vysvětlování pravidelnosti,
kterou na sebe jednotlivé kroky odkazují.
Učitel podporující podnětné prostředí ve výuce může využít geometrického prostředí a hledání
pravidelností a jejich zobecňování využít také při odhalování Pythagorovy věty. Možností, jak
může být věta objevena žáky, se zabývá Jirotková (2004). Postup objevení věty je nazvaný
„Pythagorova věta objevovaná metodou postupného uvolňování konstant“. Podstatou tohoto
přístupu je vyhledávání obsahů čtverců ve čtvercové síti, tedy v přitažlivém prostředí pro žáky.
Žáci mají nejdříve zakreslené libovolné úsečky ve čtvercové síti a hledají jejich délky pomocí
obsahů příslušných čtverců. Postupně žáci mohou procházet jednotlivé obsahy čtverců
na základě zafixování délky jedné a následně druhé strany pravoúhlého trojúhelníku, který na
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obrázku vznikne. Zaznamenáváním údajů do tabulek a zobecňováním mohou žáci porovnávat
a pozorovat vztah platný pro Pythagorovu větu. Podrobný postup a rozbor žákovských úvah lze
najít v článku od N. Stehlíkové a M. Ulrychové (2011, obr. 31, s. 44).

Obr. 31: Objevování Pythagorovy věty (s. 44)

2.2

Standardní manipulace

Standardními manipulacemi s výrazy s proměnnou na základní škole, konkrétně s jednočleny
a mnohočleny, se rozumí sčítání, odčítání a násobení výrazů. Patří sem také úprava na součin
pomocí vytýkání nebo pomocí vzorců.
Standardní manipulace provádějí žáci již na prvním stupni při probírání učiva o obvodu
a obsahu čtverce a obdélníku. Obvod čtverce si žáci nejdříve zapíší jako součet délek všech čtyř
stran a následně jako čtyřnásobek jedné strany čtverce. Obdobně postupují i při zápisu vztahu
pro výpočet obvodu obdélníku, tedy nejdříve si zapíší součet délek všech jeho stran, následně
jako součet dvojnásobku délky jedné a dvojnásobku délky druhé strany. Navíc provádějí
vytknutí před závorku, tedy dostanou dvojnásobek součtu dvou stran obdélníku. Do jaké míry
učitelé při výuce postupují podnětně, je těžké soudit. Záleží také na tom, kolik času věnují
tomuto přechodu od zápisu součtu délek všech stran po ekonomizující zápis čtyřnásobku délky
strany. Lze předpokládat, že v řadě případů žáci uchopují tento úvodní algebraický prvek
převážně instruktivně a zápis vztahu pro výpočet obvodu jako vzorec určený k memorování.
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Vzhledem k brzkému setkání žáků s tímto druhem algebraického výrazu je možné tento prvek
využít v přechodu mezi hladinami modelování a standardních manipulací. Motivačně působí
vlastnost, že žáci dokáží s tímto výrazem již pracovat a na základě vědomostí mohou objevovat
další vztahy.
Prostředí geometrie, konkrétně zjišťování obvodů a obsahů určitých útvaru, je zajímavým
prostředím pro žáky a je také využito, jak bylo již popsáno výše, ve standardech pro ZŠ.
Hledání obvodu a obsahu geometrických útvarů
Domnívám se, že využití hledání obvodů a obsahů geometrických útvarů je vhodným
mezistupněm mezi hladinou modelování a standardní manipulací. Díky předchozím
zkušenostem a znalostem žáků v této oblasti je možné využít geometrické útvary jak k zápisu
výrazu s proměnnou, tak k jeho zjednodušení.
V analýze učebních textů jsme mohli vidět, že i autoři učebnic využívají geometrických modelů
k vysvětlení. Proměnná zde reprezentuje neznámou velikost úsečky, délku strany
geometrického útvaru. Geometrická vizualizace žákům pomůže lépe chápat význam proměnné
a umožní jim nahlédnout do základních manipulací s výrazy a také do funkčních vztahů.
Metodicky je vhodné nejprve vycházet z jednoduchých a dobře známých útvarů a až poté
žákům předložit komplexnější úvahu. Autoři studijních textů často využívají nejdříve číselných
hodnot, následně jednu číselnou hodnotu nahrazují proměnnou, až jsou nakonec všechny
číselné hodnoty nahrazeny proměnnou, případně výrazy s proměnnou.

Obr. 32: Zápis výrazu s proměnnou pomocí délky úsečky8

8

Obrázky použité v této části (obr. 32-39) jsem vytvořil pro potřeby vlastní výuky v programu
Smartnotebook 11.4 v rámci školení SNB34 (viz. Příloha 1). [online]. [cit. 2016-12-3].
Dostupné z: http://www.veskole.cz/dumy/zakladni-skola-2-stupen/vyrazy-s-promennou-5
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Skládání délky úsečky z několika menších úseček je možné spatřit i v učebnicích. Zápis výrazu
pro výpočet obvodu je pak jejím rozšířením, které umožní diskuzi o vhodném a zkráceném
zápisu výrazu. Podobně jako se autoři učebnic snaží vysvětlit zjednodušení pomocí metafory
jablek a hrušek.

Obr. 33: Geometrické vizualizace výrazu s proměnnou

2.3

Prostředí algebraických dlaždic („algebra tiles“)

Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní motivací pro diplomovou práci byla moje příprava na
vyučování v osmém ročníku základní školy. Hledal jsem zdroje a možnosti, jak vstoupit do
prostředí proměnných pro žáky nenásilnou cestou. V prvním roce, kdy jsem téma výrazů
s proměnnou vyučoval, jsem postupoval podle výkladu uvedeného v učebnici. Žáky téma
zaujalo, protože šlo o něco nového a z počátku snadného. Postupně se ovšem žáci učili další
pravidla standardních manipulací a začali se v nich ztrácet. Často chybovali, pletli si jednotlivá
pravidla nebo ztratili motivaci při opakovaném používání stejného pravidla v gradovaných
úlohách na procvičení.
V následujícím roce jsem opět vyučoval jinou třídu v osmém ročníku a rozhodl jsem se jít jinou
cestou. Při prostudování dostupných učebnic pro osmý ročník mne zaujaly geometrické
interpretace výrazů s proměnnou. Při následném hledání zdrojů jsem narazil na prostředí
„Algebra tiles“, které mi připadalo jako vhodný přechod do neznámého prostředí proměnných.
Ve volném překladu algebraické dlaždice se hojně vyskytují v zahraničních studijních textech
například Teaching algebra with manipulatives (2003), Using algebra tiles effectively (Hall,
1999). Časté je také jejich využití v appletech9. V prostudovaných českých učebnicích jsem
zmíněné prostředí nenalezl. Prostředí algebraických dlaždic nabízí jednoduchou manipulaci

Mathbits.com[online]. [cit. 2016-12-3]. Dostupné z:
http://mathbits.com/MathBits/AlgebraTiles/AlgebraTiles/AlgebraTiles.html
nebo NCTM. [online]. [cit. 2016-12-3]. Dostupné z: https://illuminations.nctm.org/activity.aspx?id=3482
nebo MIVU. [online]. [cit. 2016-12-3].
Dostupné z: http://media.mivu.org/mvu_pd/a4a/homework/applets_expressions.html
9
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s geometrickými objekty. Vizualizuje úpravy, ať už jde o sčítání, odčítání, násobení výrazů
s proměnnou, ale také rozklad na součin atd. Podstatou prostředí jsou dlaždice, konkrétně
čtverce a obdélníky. Konkrétní reprezentace pomohou studentům s přechodem k abstraktním
úpravám se symboly (obr. 34).
a)
b)
c)
d)

Jednotku reprezentuje obsah čtverce s délkou strany 1;
obsah obdélníku se stranou 1 a druhou stranou 𝑥 reprezentuje 𝑥;
obsah čtverce s délkou strany 𝑥 reprezentuje 𝑥 2 ;
záporné hodnoty reprezentují barevně rozlišené útvary.

Obr. 34: Základní algebraické dlaždice

Žáci modelují výrazy, zapisují výrazy podle zadaných modelů a následně je zjednodušují.
Výhodou je, že si žáci mohou s dlaždicemi sami manipulovat, ať už prostřednictvím
vlastnoručně vyrobeného materiálu, nebo na PC či tabletu pomocí aplikací dostupných na
webové stránce.
2.3.1 Modelování výrazů v prostředí Dlaždice
Pro potřebu výuky je nutné žáky s tímto prostředím vhodně seznámit. Žáci by si nejprve měli
vyzkoušet modelování několika výrazů s proměnnou pomocí dlaždic. Měli by umět nahradit
algebraický výraz geometrickým modelem, ale také opačně zapsat matematickým zápisem
geometrické modely. Prostředí také nabízí možnost uchopit a uvědomit si rozdíly mezi pojmy
jednočlen a mnohočlen.

Obr. 35: Modelování a zápis výrazu s proměnnou
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2.3.2 Sčítání a odčítání mnohočlenů
Dlaždicemi lze modelovat sčítání a odčítání jednočlenů i mnohočlenů, jak vidíme na obrázku
35 a 36. Postup při sčítání a odčítání navazuje na předchozí modelování situace. Žáci nejdříve
sestaví jednotlivé mnohočleny. V případě, že některé dlaždice mají opačnou hodnotu, a tedy
vzájemně dávají nulu, odstraní se „do koše“. Dlaždice, které jim zůstanou, jsou výsledkem
úpravy.

Obr. 36: Postup modelování sčítání výrazů s proměnnou

Při modelování odčítání mnohočlenů je nutné žáky upozornit na postup při odstraňování
závorek. Z aritmetiky celých čísel by měli mít žáci znalosti o tom, že při odstranění závorky,
před kterou je záporné znaménko, musí změnit znaménka u jednočlenů v závorce na znaménka
opačná. Proto ještě před samotným modelováním musí žáci znaménka obrátit nebo je
vymodelovat pomocí opačných symbolů, tedy místo kladných dlaždic použít dlaždice záporné
a obráceně. Tento úkon zdůrazňuje žákům význam záporného znaménka při manipulacích.
Opakovaným řešením úloh na odčítání mnohočlenů si žáci záporné znaménko před závorkou
zafixují jako výzvu k činnosti. Tím se záporné znaménko před závorkou pro ně stává signálem,
na který následně reagují. Tato část úprav výrazů při výuce zabrala hodně času.

Obr. 37: Modelování významu záporného znaménka v prostředí „Algebra tiles“
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2.3.3 Násobení výrazů s proměnnou v prostředí dlaždic
Násobení jednočlenů a mnohočlenů v tomto prostředí představuje seskupení dlaždic do
obdélníků, jejichž délky stran určují výrazy, které násobíme. Učitel může vhodným vedením
využít potenciálu prostředí k důležitému objevu roznásobení závorky. Tradiční přístup
učebnice k násobení mnohočlenů, tedy pomocí šipek a vysvětlení, že násobíme každý jednočlen
zvlášť, zde žáci vypozorují sami. Učitel je na to nemusí upozorňovat. Žák při sestavování
obdélníku z dlaždic na základě zadaných délek stran pomocí výrazů se sám učí faktu, že
jednotlivé elementy výrazů (jednočleny) společně vytvářejí nový jednočlen.
V případě násobení je na zvážení postupu učitelem, zda využije k modelování délek stran
obdélníku dlaždice, nebo jen úsečky o délce 1, 𝑥, 𝑥 2 . Já ve své práci využívám celé dlaždice
z toho důvodu, že si s žáky procvičujeme poznatek, jak je dlouhá strana obdélníku s obsahem x,
ale také proto, že si nemusíme vyrábět nové úsečky do stavebnice dlaždic.
Po dostatečném procvičení lze dlaždice využít i k objevení vzorců usnadňujících úpravy, tedy
vztahů:
(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 ; (𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 ; (𝑎 + 𝑏) ∙ (𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏 2 .
Zde ovšem narážíme na první problém prostředí dlaždic, kterým je výraz obsahující dvě
proměnné. Řešení je nasnadě, zavést si do prostředí další neznámou reprezentující čtverce
a obdélníky o jiné délce strany např. 𝑦, 𝑦 2 , což nám umožní vytvořit obdélník s délkami stran
𝑥 ∙ 𝑦.

Obr. 38: Násobení v prostředí „algebra tiles“

2.3.4 Dělení mnohočlenů, rozklad mnohočlenů na součin
Opačné využití představuje rozklad mnohočlenu na součin, tedy vytýkání. Dalšími
standardními manipulacemi, které se žáci mají naučit na základní škole, jsou dělení mnohočlenů
a rozklad mnohočlenu na součin. Vzhledem k tomu, že v aritmetice tyto úpravy s číselnými
výrazy nemají význam a příliš se s žáky neprovádí, jedná se o náročnou abstraktní manipulaci.
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Při práci s dlaždicemi se tato míra abstrakce výrazně zmenšuje. Před žáky je postaven problém
nalézt, z jakých rozměrů lze vymodelovat obdélník ze sestavených dlaždic. Žáci hledají délky
stran obdélníku, což je pro ně přirozená úloha, a díky ní mohou objevit zákonitosti dělení
mnohočlenu – v případě, že jedna strana obdélníku bude zadaná, nebo rozkladu mnohočlenu na
součin – v případě, že mají najít délky obou stran.

Obr. 39: Rozklad na součin v prostředí „algebra tiles“

Prostředí dlaždic nabízí i možnost dalšího využití, a to například při řešení lineárních rovnic
o jedné neznáme za účelem odhalení ekvivalentních úprav a utvrzení významu rovnítka
v rovnicích. Ovšem diplomová práce se zaměřuje na práci žáků s výrazy s proměnnou, tedy
modelování proměnné a standardní úpravy s výrazy.
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3

Experimentální část

Na základě prostudované teorie je možné souhlasit s Maňákem (2008), že učebnice jsou při
řízení vzdělávacího procesu nepostradatelné. V analýze učebních textů jsme si také potvrdili,
že moderní učebnice se orientují na předávání základního učiva. Jedním z požadavků pro
usnadnění pochopení studijního textu je vizuální využití učebnic ve smyslu snížení kognitivní
náročnosti tištěného textu a také kvůli podpoře různých učebních stylů žáků. Ovšem učebnice
oproti internetu nabízí ucelené učivo, které odpovídá závazným kurikulárním dokumentům.
Analýza učebních textů poukázala na to, že učebnice matematiky pro 8. ročník základní školy
nenabízejí dostatečnou vizuální podporu pro vhled do standardní manipulace s výrazy
s proměnnou. Současně lze konstatovat, že učebnice formalizují uváděné postupy a pro žáky je
často jediným správným postupem řešení ten, který je uveden v učebnici. Žáci při časté práci
s učebnicí nejsou podporování v hledání dalších cest řešení úlohy, než která je v učebnicích
nabízena.
Proto jsem se zaměřil na možnosti využití manipulativních činností a vizualizace tématu. Při
přípravě vyučovacího procesu jsem tedy vycházel z geometrického prostředí. Mojí snahou bylo
snížit míru abstrakce při řešení úloh na úpravu výrazů. Manipulativní činností měli žáci získat
vhled do standardních úprav mnohočlenů. V následující části popisuji výukové experimenty
založené na manipulativních činnostech a jejich vyhodnocení.
3.1

Metodologie

V experimentální části jsem využil kvantitativní sběr dat pomocí zhotoveného testu, jehož
úlohy budou níže rozebrány. Cílem bylo porovnat dvě skupiny žáků ze ZŠ Jižní IV, které byly
seznámeny s výrazy s proměnnou a jejich standardními manipulacemi rozdílnými přístupy.
Skupina žáků A byla vyučována klasickou frontální výukou, která se opírala o výklad a řešení
úloh z učebnice matematiky pro 8. ročník (Odvárko, Kadleček, 1999) a sbírky úloh (Dytrych,
2001). Skupina B byla pro užití proměnné motivována pomocí pravidelností a geometrickou
reprezentací algebraických úprav (oddíl 2.1). Standardní manipulace byly této skupině
předloženy na základě manipulativních činností s algebraickými dlaždicemi, jak je popsáno
v oddíle 2.3.
Při vyhodnocení dat jsem se zaměřil na žákovská řešení jednotlivých úloh. Vyhodnotil jsem
úspěšnost řešení každé skupiny a provedl jsem klasifikaci chyb podle Hejného (oddíl 1.5)
u jednotlivých úloh. Součástí zkoumání výsledků byly i klinické rozhovory s vybranými žáky,
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které byly nahrávány na diktafon. Výběr žáků jsem provedl na základě podnětů v jejich
uvedených řešeních a ochotě spolupracovat.
Při zkoumání žákovských řešení mne zajímaly odpovědi na otázky:


Jakých chyb se dopouští žáci každé skupiny?



Jaké jsou opakované chyby u jednotlivých skupin?



Jaký vliv na úspěšnost v úlohách má jiný přístup výuky?

Příprava experimentální části
Základním předpokladem pro realizaci experimentální části bylo dodržení stanovených
podmínek s paní učitelkou Ludmilou, která vyučuje zkoumanou skupinu A. Domluvili jsme se
na tom, že povede výuku ve své skupině tak, jak je zvyklá, tedy prostřednictvím frontální
výuky. Podkladem pro procvičování učiva ve skupině A bude učebnice (Odvárko, Kadleček,
1999) a sbírka úloh (Dytrych, 2001), ze které budou žáci řešit úlohy. Oproti tomu do výuky
skupiny B pod mým vedením budou zařazeny úlohy na zobecňování (oddíl 2.1) a standardní
manipulace budou vyučovány prostřednictvím manipulativních činností v prostřední
algebraických dlaždic (oddíl 2.2, viz příloha 1). Na probrání a procvičení tématu jsme
sis učitelkou stanovili dobu dvou měsíců, přesně podle tematického plánu na ZŠ Jižní IV pro
osmý ročník. K dispozici jsme tedy měli 34 vyučovacích hodin a dvě hodiny, ve kterých
proběhlo testování.
Zároveň jsme si stanovili obsah testu, což se ukázalo jako problematické. Ne se všemi úlohami
paní učitelka Ludmila souhlasila, proto jsem je musel vyřadit nebo nahradit jednoduššími.
Například úlohy na zobecňování z geometrických modelů se učitelce zdály obtížné a časově
náročné. Na výsledné podobě testu jsme se tedy nakonec shodli oba ještě před zahájením výuky
algebraických výrazů.
Test byl sestaven tak, aby odpovídal Metodickým komentářům ke standardům matematiky
(Fuchs, Zelendová, eds., 2015) na optimální úrovni a požadavkům přijímacích zkoušek pro
střední školy. Současně měl test obsahovat:


úlohy pro matematizaci situace pomocí proměnné s geometrickým zadáním;



úlohy pro zobecňování pravidelností;



úlohy se standardní manipulací odpovídající úlohám z učebnice;



úlohy se standardní manipulací výrazů zadanou geometrickými objekty;



diagnostickou úlohu pro porozumění významu proměnné.
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Pro řešení testu by jedna vyučovací hodina, tedy 45 minut, nestačila a dvě hodiny řešení by pro
výsledky nebyly přínosné, neboť by žáci v průběhu testu mohli být unavení a ztratit
koncentraci. Test byl tedy koncipován na 90 minut čistého času. Žáci ho řešili ve dvou
vyučovacích hodinách ve dvou dnech paralelně, aby nedošlo ke vzájemné konzultaci úloh mezi
skupinami.
Vyhodnocení výsledků testů proběhlo do druhého dne a klinické rozhovory s vybranými žáky
byly provedeny do tří dnů od zadání testu, aby žáci měli řešení testu v živé paměti.
Testované skupiny
Na škole ZŠ Jižní IV, ve které experiment probíhal, byly v osmém ročníku dvě třídy. V rámci
projektování experimentu jsme se s kolegyní Štefkovou dohodli, že pro testování využijeme
celou třídu. Získal jsem tak pestrý vzorek žáků v obou třídách. Každá skupina obsahovala žáky
nadprůměrné, průměrné i ty slabší. Z celkového pohledu bylo rozložení žáků v jednotlivých
třídách vyrovnané. Pro získání přehledu o jednotlivých skupinách slouží následující tabulka 3,
ve které jsou zahrnuty výsledky srovnávacích testů, které se na škole ZŠ Jižní IV píší každé
čtvrtletí a obsahují stejné úlohy pro obě třídy. Jedná se o průměrnou známku z testu na jednoho
žáka třídy.
Tabulka 3: Srovnání zkoumaných skupiny

Skupina A

Skupina B

Celkový počet žáků

22

24

Děvčata/Chlapci

8/14

10/14

7. ročník 2. čtvrtletí

1,85

1,93

7. ročník 3. čtvrtletí

2,2

2,16

7. ročník 4. čtvrtletí

1,97

2,14

8. ročník 1. čtvrtletí

2,24

2,31

Průměrná hodnota známek ze srovnávacích testů se v jednotlivých skupinách lišila nepatrně
o desetiny. Tím by různorodost skupiny neměla mít podstatný vliv na výsledky mého testování.
V posledních dvou testech měla skupina B nepatrně horší výsledky než skupina A.
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Časový harmonogram výuky
Na úvod je třeba si uvědomit učivo, kterému se žáci věnovali před výukou výrazů s proměnnou.
Učebnice (Odvárko, Kadleček, 1999) se nejdříve zabývá pojmem druhá mocnina a odmocnina,
kterého využívá v kapitole Pythagorova věta. Před výrazy s proměnnou autoři vložili kapitolu
pravidla pro počítání s vyššími mocninami. Obě testované skupiny si těmito kapitolami prošly,
s tím rozdílem, že ve skupině B bylo věnováno více času učivu o Pythagorově větě a méně času
pravidlům pro počítání s mocninami. Pythagorova věta byla ve skupině B vyučována metodou
uvedenou v oddíle 2.1 podle předlohy Jirotkové (2004), na rozdíl od skupiny A, kde byla věta
žákům předložena a ukázán důkaz platnosti věty. Již v této části se žáci skupiny B soustředili
na zobecňování geometrických objektů ve čtvercové síti.
Tabulka 4: Časový harmonogram výuky výrazů s proměnnou

Téma výuky

Skupina A

Úlohy na zobecňování, matematický

Skupina B

1h

5h

Úlohy s délkami, obvody a obsahy

1h

3h

Sčítání a odčítání výrazů

5h

7h

Jednočlen s jednočlenem

2h

1h

Jednočlen s mnohočlenem

3h

3h

Mnohočlen s mnohočlenem

5h

5h

Objevování vzorce, procvičování

6h

3h

Vytýkání před závorku

2h

5h

Postupné vytýkání

3h

0h

Rozklad užitím vzorce

4h

2h

zápis slovního výrazu

Násobení výrazů s proměnnou

Rozklad na součin
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Číselné výrazy, kterými je kapitola výrazů s proměnnou uvedena, byly v dostatečné míře
opakovány na začátku školního roku, proto se jimi ani jedna skupina při úvodu do učiva výrazů
nezaobírala.
Jak jsem již uvedl, časové dispozice pro výuku výrazů s proměnnou byly stanoveny na
34 vyučovacích hodin. Těžko se mi předpovídalo, kolik času zaberou jednotlivá témata, neboť
jsem neměl s geometrickým přístupem zkušenost. Po uskutečnění výuky jsem provedl součet
hodin věnovaných jednotlivým tématům, který uvádím v tabulce 4.
Komentář k výuce
Dle slov paní učitelky Ludmily ve skupině A proběhla výuka podle představ. Potvrdila, že by
na některé části potřebovala více času na procvičení, ale že většina žáků učivo zvládla. V mojí
skupině B jsem s časovým plánem bojoval. Žáci potřebovali více času na zobecňování, který
jsem jim musel umožnit. Časově náročné bylo také seznámení se s prostředím algebraických
dlaždic, které si žáci vyrobili z tvrdého papíru. Obtížné pro žáky bylo násobení mnohočlenů,
a tak jsme rozkladu na součin nevěnovali tolik času, kolik bylo potřeba. Úlohy na zobecňování
a prostředí algebraických dlaždic bylo žákům předkládáno na interaktivní tabuli v prezentaci
vytvořené softwarem Smartnotebook (obrázky 32 až 39, příloha 1). Součástí procvičování byly
webové applety s prostředím „algebra tiles“ (oddíl 2.1).
Při výuce často docházelo k individualizaci práce, kdy někteří žáci brzy objevili pravidlo a již
nechtěli manipulovat s dlaždicemi. Dostali k procvičení vlastní práci. To byla motivace
k objevování pravidel pro další žáky. Postupně si někteří žáci vytvořili vhled do prostředí
natolik, že pro řešení úloh využívali pouze funkční náčrtky dlaždic.
3.2

Analýza žákovských řešení úloh

Níže budou popsány jednotlivé úlohy testu a rozebrána žákovská řešení. Zdroje úloh jsou
uvedeny v oddíle 3.4.
Úloha 1
Upravte následující výrazy (zjednodušte):
a.
b.
c.
d.
e.

6𝑎2 + 5𝑎 + 3 + 𝑎2 − 8𝑎 =
3𝑛 − (𝑛 + 8) =
𝑥(𝑥 − 1) − (𝑥 − 1) =
6𝑥 − 2𝑥(𝑥 + 2) =
(𝑎 + 3) ∙ (𝑏 − 2) =
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Pro první úlohu byly vybrány základní úlohy z učebnice, které mají ověřit dovednost žáků
zjednodušit dané výrazy pomocí standardních manipulací, jako je sčítání, odčítání a násobení
výrazů. V úlohách 1a, 1b, 1c žáci pracují se záporným znaménkem před závorkou, kde jsem
očekával výskyt většího počtu chyb. Úloha 1c nabízí i možnost jiného řešení – pomocí vytknutí
závorky a použití vzorce pro umocnění výrazu. V úloze 1d jde o podobný případ jako v 1c, jen
žák pracuje se znaménkem mínus a současným roznásobením mnohočlenu. V úloze 1e se
testuje roznásobení dvou mnohočlenů, ve kterých se objevují dvě proměnné.
Tabulka 5: Četnosti výsledků žáků v úloze 1

Úloha 1

Skupina A

Skupina B

[%]

Správně

Špatně

Správně

Špatně

a.

72,7

27,3

87,0

13,0

b.

68,2

31,8

95,7

4,3

c.

54,5

45,5

78,3

21,7

d.

50,0

50,0

69,6

30,4

e.

54,5

45,5

78,3

21,7

Z tabulky 5 můžeme vyčíst značné rozdíly ve výsledcích úloh 1b, 1c a 1d. Opakující se
úkonovou chybou v testované skupině A bylo opomenutí vlivu záporného znaménka na výraz
v závorce. Tato chyba se objevila u druhé skupiny jen zřídka. Ve dvou případech se objevila
chyba způsobená velkým skokem (obr. 40) a ve třech případech šlo o zjevnou neznalost učiva,
kdy žáci sčítali různé mocniny proměnné.

Obr. 40: Lukášova chyba velkého skoku

Jak můžeme vidět na obr. 40, žák Lukáš (skupina B) správně vyřešil všechny úlohy kromě
úlohy 1c, kde udělal zřejmě chybu velkého skoku. Při následné diskuzi jsem se ho zeptal:
„Myslíš si, že výsledek je správný?“ Odpověděl útržkovitě „Ano, tedy … není to dobře? Aha,
já jsem si myslel, že se to odečte, ten prostřední člen.“ a okamžitě si úlohu rozepsal a chybu
opravil.
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Na obr. 41 je zobrazeno řešení žákyně Štěpánky (skupina A). V úloze 1c si řešení rozložila do
více kroků a chybu neudělala. V úloze 1d došla k překvapivému řešení. Požádal jsem ji, zda
mi může vysvětlit, jak dospěla k uvedenému výsledku.

Obr. 41: Štěpánčino řešení úlohy

Štěpánka to okomentovala: „To je jednoduché. Šest x mínus dvě x jsou čtyři x a v závorce je
jedno x, takže se to rovná pět x a ještě zbývá plus dvě.“. Žákyně se dopustila úkonové chyby,
kdy nejdříve odečetla výrazy před závorkou. Nechápala zápis −2𝑥(𝑥 + 2) jako jeden
mnohočlen. Zeptal jsem se jí, zda by neměla nejdříve roznásobit závorku výrazem −2𝑥.
Znejistěla a po menší odmlce odpověděla: „Aha, na to pravidlo jsem zapomněla.“.

Obr. 42: Ukázka neznalosti učiva žáka Stanislava

Řešení na obr. 42 je ukázkou chyby z neznalosti učiva. Žák Stanislav (skupina A) v žádné úloze
nedošel ke správnému řešení. Ani při diskuzi neznal některá pravidla (např. význam znaménka
mínus před závorkou) a nevěděl, jak dané úlohy řešit. Přesto v jeho řešeních lze vysledovat
použití poučky, že se nesčítají „jablka s hruškami“. V úlohách 1a – 1c správně seskupoval
proměnné v první a druhé mocnině a čísla. Zřejmě mu tato zdůrazňovaná poučka z učebnice
utkvěla v paměti. Zajímavé také je, že výraz 𝑥(𝑥 − 1) − (𝑥 − 1) chápal jako pokyn ke sčítání
podobně jako výraz 6𝑥 − 2𝑥(𝑥 + 2). Při rozhovoru uvedl, že postupoval takto:
𝑥 + 𝑥 = 2𝑥 a 2𝑥 + 𝑥 = 3𝑥 a −1 − 1 = −2. Proč sečetl 𝑥 ve výrazu 𝑥(𝑥 − 1), neuměl
vysvětlit.
Z uvedených výsledků a následných rozhovorů vyplývá, že supina A častěji chybovala
v úlohách, ve kterých se vyskytovalo záporné znaménko před závorkou. Žáci ze skupiny B
takovou chybu nedělali. Lze tedy usoudit, že výuka, ve které žáci manipulují s dlaždicemi,
pomáhá žákům v úloze objevit záporné znaménko a správně ho využít. Slouží pro ně jako signál
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k činnosti, konkrétně k přeměně znamének v závorce na opačná. Zatímco u skupiny A formální
výuka a memorování pouček může způsobit, že na pravidlo se záporným znaménkem žáci
zapomenou.
Úlohy 2 a 3

Obr. 43: Zadání testové úlohy 2

Obr. 44: Zadání testové úlohy 3

Ve druhé a třetí úloze, podobně jako v první, mají žáci za úkol zjednodušit výrazy pomocí
standardních manipulací výrazů s proměnnou. Konkrétně jde ve druhé úloze o sčítání
jednočlenů a mnohočlenů a roznásobení závorky s mnohočlenem, ve třetí úloze o odčítání
výrazů. Na rozdíl od první úlohy je zadání spojeno s grafickou reprezentací a vyžaduje od žáků
znalost výpočtu obvodu a obsahu obdélníků. Tato znalost by neměla být překážkou při řešení
úlohy skupinou A, neboť se jedná o znalost v osmém ročníku již zautomatizovanou.
Tabulka 6: Četnosti výsledků žáků v úlohách 2 a 3

Úloha 2 a 3

Skupina A

Skupina B

[%]

Správně

Špatně

Správně

Špatně

2a

59,1

40,9

91,3

8,7

2b

45,5

54,5

87,0

13,0

3

45,5

54,5

78,3

21,7

Skupina B se s podobnými úlohami již setkala, čímž měli žáci oproti druhé skupině výhodu.
Na druhou stranu je výsledek ve prospěch skupiny B jednoznačný. Při klasifikaci chyb jsem si
ověřil, že pouze jeden žák ve skupině A nevěděl, jak se vypočítá obvod a obsah obdélníku.
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Ostatní žáci s touto znalostí neměli problém. Chyby se objevily spíše v úpravách výrazů.
Častou chybu u skupiny A můžeme vidět na obr. 45, kdy žák Petr (skupina A) znal vzorec pro
výpočet obvodu a obsahu. Napsal si nejdříve vzorec tak, jak ho měl naučený a následně do něj
dosadil uvedené délky stran. Při substituci nevnímal výraz 𝑏 + 2 jako délku jedné strany, kterou
je vhodné uvézt do závorky, ale jako výraz, se kterým počítá. Při výpočtu obsahu absence
závorky ovlivnila výsledek negativně.

Obr. 45: Petrova chyba s vynecháním závorky

Podobně si vedla Daniela (skupina A), která také zapsala výraz 𝑏 + 2 bez závorky při výpočtu
obsahu. Ovšem na jejím řešení je zřejmé, že potřebu závorky v příkladu vnímala. Na jejím
řešení mne zaujalo přeškrtnuté značení obvodu 𝑜 a obsahu 𝑆 (obr. 46). Níže uvádím přepis
našeho rozhovoru.

Obr. 46: Ukázka řešení Daniely

Učitel: „Zde má být tedy 𝑆 nebo 𝑜?“
Daniela: „Počkejte. Obsah se počítá á krát bé, takže 𝑆. Je tam 𝑆.“
Učitel: „Ano, máš pravdu, obsah značíme 𝑆.“
Daniela: „Já si to vždy pletu.“
Učitel: „Vidím, že sis za bé dosadila bé plus 2. Neměla by tu být závorka?“
Daniela: „Nemusí, je přeci jasné, že násobím celou stranu bé plus 2.“
Ve skupině B se objevila dvě zajímavá řešení. V obou případech si žáci graficky rozdělili
obdélník na menší útvary (obr. 47). Při výpočtu vyšli z jejich nově označených délek.
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Obr. 47: Grafické rozdělení na menší části

Učitel: „Zaujalo mne, že sis rozdělil obdélníky na menší části, proč jsi to udělal?“
Lukáš: „Je to pro mne snadnější. Při obsahu vypočítám jednotlivé části a pak je sečtu.“
Učitel: „V prvním výpočtu obvodu jsi nejdřív napsal plus a pak jsi to změnil na závorku.“
Lukáš: „Jo, chtěl jsem nejdřív sečíst všechny délky, ale uvědomil jsem si, že je to stejné a stačí
to vynásobit dvěma.“
Na žákovská řešení úloh neměla vliv neznalost způsobu pro výpočet obvodu a obsahu
obdélníku, které jsem se obával. Skupina B měla výhodu, že se s podobnými úlohami již
setkala, ovšem žáci ve skupině A nejvíce chybovali při manipulaci s výrazy, konkrétně sčítáním
různých proměnných nebo chybným roznásobením závorky. Objevily se zde chyby numerické
i chyby velkých skoků. Zajímavé je, že chyby v manipulaci s výrazy učinili i žáci, kteří
v úloze 1 nechybovali a prokázali, že výrazy s proměnnou upravovat umí. Žáci ze skupiny B
téměř nechybovali. Výrazný rozdíl v počtu správných a chybných řešení je tedy překvapivý.
Rozdíl si vysvětluji geometrickým zadáním úlohy. V úloze 1 žáci „pouze“ upravovali výrazy
s proměnnou. Vykonávali nacvičenou manipulaci podle pravidel, které znali z hodin
matematiky. Úloha 2 byla kognitivně náročnější, vyžadovala propojení algebry a geometrie.
Žáci ze skupiny A se nesetkali v učebnici s geometrickým zadáním úlohy. Měli tedy propojení
úpravy jen s prostředím manipulace s výrazy bez opory o geometrii. Žáci druhé skupiny měli
s touto úlohou zkušenosti, takže jim nečinilo problémy geometrické zadání úlohy a mohli se
více soustředit na úpravu výrazů. Při rozhovorech s žáky jsem došel k přesvědčení, že výuka
pomocí dlaždic umožňuje žákům nejen objevit zákonitosti úprav s výrazy, ale pomáhá i rozvíjet
algebraické myšlení. Např. Lukášovo řešení, které jsem uvedl, bylo netradiční. Lukáš projevil
vhled do problému a algebraických úprav.
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Úloha 4

Obr. 48: Zadání testové úlohy 4

Úloha číslo 4 je řešitelná bez použití znalostí o výrazech s proměnnou. Úloha je vybrána z toho
důvodu, že podporuje algebraické myšlení. Současně úloha uvádí žáky do následujících úloh.
Tabulka 7: Četnosti výsledků žáků v úloze 4

Úloha 4
[%]

Skupina A

Skupina B

Správně

Špatně

Správně

Špatně

68,2

31,8

82,6

17,4

Při hodnocení odpovědí žáků mne zarazilo, že pět žáků skupiny A úlohu vůbec neřešilo.
Ve skupině B ji neřešil pouze jeden žák. Při dotazu, proč úlohu neřešili, se mi nejčastěji dostalo
odpovědi, že „vypadala složitě“ nebo „bylo by to moc pracné, nechtěl jsem ztrácet čas“.
Po porovnání výsledků obou skupin je patrná snaha žáků skupiny B řešit úlohu vizualizací
problému, která jim umožnila získat vhled. Dva žáci při řešení objevili vzorec pro řešení
libovolného počtu čtverců (obr. 50). Ve skupině A nejčastěji žáci volili matematické řešení
nebo si sestavili číselnou řadu.

Obr. 49: Řešení pomocí vizualizace problému

Obr. 50: Objevení funkčního vztahu
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Řešení úlohy na obrázku 51 je zajímavé. Žákyně Jana (skupina A) správně odhalila, že rostoucí
vzor se bez první zápalky vždy zvětšuje o tři zápalky. Ovšem při matematickém řešení
pro 73 zápalek nevěděla, zda dělit trojkou nebo čtyřkou. Podle běžných instrukcí z učebnice
došla nejdříve k jednomu výsledku a ten použila v dalším příkladu. Až zpětně si uvědomila, že
výsledek nedává smysl (přeškrtnutý výpočet) a zopakovala postup pro třináct zápalek.

Obr. 51: Správné řešení úlohy 4

Úlohy 5 a 6
5) Doplňte šestý a n-tý člen v posloupnosti čísel vytvořených podle určitého pravidla. Pokud
nevíte n-tý člen, zapište slovy pravidlo vytvoření dalších čísel.
a) 2, 5, 8, 11, 14, …
b) 2, 6, 12, 20, 30, …

šestý člen:
šestý člen:

n-tý člen:
n-tý člen:

6) Doplňte tabulku. Čísla v druhém řádku jsou tvořena podle určitého pravidla z prvního řádku.
Doplňte toto pravidlo do sloupečku n.
Tabulka 8: Doplnění zadání testové úlohy 6

1

2

3

4

4

7

10

13

10

𝑛

Úlohy číslo 5 a 6 jsou typově naprosto stejné. Žáci mají za úkol objevit pravidelnost, určit další
člen pravidelné řady čísel a pokusit se zapsat tuto pravidelnost podle pořadí členu výrazem
s proměnnou. Rozdíl mezi úlohami je tvořen zadáním bez tabulky a s tabulkou. Tabulka v šesté
úloze žákům jasně vymezuje, co je první až čtvrtý člen. V páté úloze žáci tabulku k dispozici
nemají, ale mohou si ji pro snadnější hledání n-tého členu sami vytvořit. V úlohách se testuje
dovednost matematizace pravidelnosti. Zajímá mě nahlížení žáků na proměnnou. Úlohy jsou
vybrány tak, že se nabízí možnost zapsat n-tý člen různými způsoby.
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Tabulka 9: Četnosti výsledků žáků v úlohách 5 a 6

Úloha 5 a 6

Skupina A

Skupina B

[%]

Správně

Špatně

Správně

Špatně

5 a.

36,4

63,6

65,2

34,8

5 b.

13,6

86,4

43,5

56,5

6

54,5

45,5

73,9

26,1

Úlohy mají vysokou obtížnost, nízké procento správných výsledků tedy není překvapivé. Při
hodnocení žákovských řešení je třeba rozlišit jednotlivé kroky řešení. Určit hodnotu
následujícího členu pravidelnosti se podařilo všem žákům ze skupiny A. Jeden žák ze skupiny
B udělal numerickou chybu. V případě, že si žáci nevěděli rady se zapsáním n-tého členu, mohli
vývoj řady popsat jiným způsobem, symbolicky či slovně. Žáci ze skupiny B při výuce řešili
úlohy, ve kterých se objevovaly řady a pravidelnosti, a byli vedeni k odhalování pravidelností.
Rozdíl v úspěšnosti je zřejmý. U skupiny A žáci při hledání n-tého členu bloudili a tápali.
U skupiny B se v devíti případech objevila pomocná tabulka nebo návrh tabulky, což vedlo
k správnému odhalení n-tého členu.

Obr. 52: Řešení pomocí pomocné tabulky

Nejčastější chybou v obou skupinách v úloze 5a bylo nepochopení situace. Uváděné řešení bylo
𝑛 + 3. V úloze 5b žáci uváděli jen slovní řešení. Je zřejmé, že n-tý člen chápali jako následující
číslo (obr. 53).

Obr. 53: Nejčastější chybné řešení

Dva žáci ve skupině A uvedli n-tý člen s písmenem 𝑥 (obr. 54). Při rozhovoru jsem se na tento
nesoulad dotázal. Bylo mi odpovězeno, že vždy počítali výrazy s písmeny 𝑥 nebo 𝑦, takže
automaticky použili písmeno 𝑥. V učebnici, kterou žáci používali při výuce, jsou neznámé
zastupovány různými písmeny. K procvičování a upevňování učiva žáci využívali sbírku,
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ve které jsou všechny výrazy skutečně uvedeny s písmeny 𝑥 nebo 𝑦. Žáci skupiny B použili
vždy při řešení písmeno 𝑛. Zřejmě z toho důvodu, že n-tý člen již při výuce hledali.

Obr. 54: Správné řešení s písmenem 𝒙 místo 𝒏

U řešení žáků skupiny B jsme v deseti případech mohli pozorovat hledání funkčního předpisu
závislosti prvního řádku na druhém řádku tabulky. Domnívám se tedy, že je velmi vhodné
zařadit hledání pravidelností do výuky, případně rozšířit učebnice osmého ročníku o dané učivo.
Podobné uvažování vytváří u žáků vhodný základ nejen pro využití výrazů s proměnnou, ale
také pro vstup do učiva o funkcích, které se objeví v devátém ročníku.

Obr. 55: Ukázka objevení funkčního předpisu

Dominik (skupina A) uvedl své řešení šesté úlohy ve tvaru [(𝑛 ∙ 2) + 1] + 𝑛. Řešení je správné,
ale není upravené. Zeptal jsem se ho, zda by šlo daný výraz ještě upravit.
Dominik: „Ne nešlo, nejdříve musím pořadí vynásobit dvěma, přičíst jedničku a teprve potom
přičíst pořadí členu.“
Učitel: „Když si přepíši tento výraz, je nutné mít výraz 𝑛 ∙ 2 v závorce?“
Dominik: „Ano, musím nejdřív vynásobit 𝑛 dvěma.“
Učitel: „A mohl bych prohodit pořadí a zapsat výraz 𝑛 ∙ 2 jako 2 ∙ 𝑛 a tedy rovnou 2𝑛?“
Dominik: „Ano, při násobení mohu prohodit pořadí. V tom případě ta závorka není nutná
a můžu celý výraz upravit.“
Dominik následně výraz upravil do tvaru 3𝑛 + 1. Při dotazu, zda jeho původní řešení bylo
správné, si nebyl jistý. „Myslím, že původní řešení je správně, funguje to. Ale výraz 3𝑛 + 1 je
také správný. Také funguje.“ Z komentáře je patrné, že Dominik se do úpravy výrazu pustil až
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ve chvíli, kdy jsem výraz zapsal v podobě, kterou zná z učebnice. Před tím ho úprava výrazu
ani nenapadla. Současně je zřejmé, že Dominik nechápe úpravu výrazů jako usnadnění situace,
ale výzvu k řešení podle naučených pravidel. Není také zřejmě, do jaké míry si uvědomuje
ekvivalenci obou výrazů.
Úloha 7
7) Kolik je 2𝑥 + 3(2 − 𝑦), jestliže 𝑥 = 3, 𝑦 = −1?
V sedmé úloze se testuje určení hodnoty výrazu. Žáci musí chápat význam zápisu 2𝑥 a správně
dosadit zápornou hodnotu za 𝑦, před kterým je záporné znaménko.
Tabulka 10: Četnosti výsledků žáků v úloze 7

Úloha 7
[%]

Skupina A

Skupina B

Správně

Špatně

Správně

Špatně

59,1

40,9

78,3

21,7

Výsledky obou skupin jsou procentuálně rozdílné. Špatná řešení žáků v obou skupinách ukazují
na stejné chyby. Nejčastěji se objevila chyba v dosazení −1 za −𝑦. U skupiny A se tato
úkonová chyba objevila čtyřikrát, dva žáci udělali chybu, že nejdříve sečetli výraz před
závorkou a následně s ním násobili číslo v závorce. U skupiny B dva žáci špatně dosadili a tři
udělali numerickou chybu. Zajímavé bylo, že tři žáci ze skupiny A si v daném výrazu nejdříve
roznásobili závorku a teprve následně do výrazu dosadili (obr. 56).

Obr. 56: Ukázka řešení s roznásobením závorky

Úloha 8
8) Určete hodnotu výrazu, jestliže víte, že: 2𝑥 + 3 = −2.
a) 3(2𝑥 + 3) =
b) −1(2𝑥 + 3) − 2𝑥 + 5 =
c) 2𝑥 + 4 =
Na principu substituce je sestavena úloha číslo 8. V úlohách 8b a 8c testuji, jakým způsobem
žáci chápou výraz, zda jako něco konečného, nebo zda chápou, že je možné ho dále upravovat
pomocí standardních manipulací.
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V úloze 8a žáci ze skupiny A ve čtyřech případech uvedli řešení bez záporného znaménka,
v jednom případě žák nevěděl, jak má úlohu řešit. V úloze 8b se u skupiny A v pěti případech
vyskytovala chyba se záporným znaménkem. Osm žáků dosadilo hodnotu −2 pouze za výraz
v závorce, ale dále ne. Ve zbylých případech si žáci s úlohou nevěděli rady. Ve skupině B si
s úlohou nevědělo rady pět žáků. Dva udělali chybu v manipulaci se záporným znaménkem
a dva žáci udělali chybu velkého skoku. V úloze 8c to bylo obdobné.
Tabulka 11: Četnosti výsledků žáků v úloze 8

Úloha 8

Skupina A

Skupina B

[%]

Správně

Špatně

Správně

Špatně

8a

77,3

22,7

100,0

0,0

8b

22,7

77,3

60,9

39,1

8c

31,8

68,2

73,9

26,1

Ve skupině B se objevili čtyři žáci, kteří nezávisle na sobě úlohu neřešili substitucí výrazu, ale
nejdříve si určili hodnotu proměnné, kterou dosadili do výrazů. Na obrázku 57 uvádím řešení
Daniely (skupina B), která navíc při řešení úlohy využila roznásobení závorky.

Obr. 57: Danielino řešení úlohy pomocí vyjádření hodnoty

Učitel: „Můžeš mi zopakovat, jak jsi postupovala při řešení úlohy?“
Daniela: „Nejdříve jsem si určila kolik je x, a pak za něj dosadila do výrazu.“
Učitel: „Jak si přišla na to, kolik je x?“
Daniela: „Zkoušením. Mínus dvě byly málo a tři moc. Tak jsem zkusila −2,5 a vyšlo to.“
Daniela v rozhovoru ukázala, že za proměnnou umí dosadit libovolná čísla a chápe výraz jako
funkční vztah. Postupovala zkoušením, což jsme často využívali v hodinách matematiky při
objevení určitého pravidla. Současně prokázala správné chápání významu rovnítka v rovnosti.
Úlohy 9 a 12
9) Rozložte na součin:
a)
b)
c)
d)

4𝑥 + 8𝑦 =
𝑥(𝑦 − 1) + 3(𝑦 − 1) =
2𝑥 ∙ (𝑦 − 2) + 3 ∙ (2 − 𝑦) =
4𝑥 2 + 12𝑥 + 9 =
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12) Doplňte za ∎ vhodná čísla, proměnné nebo výrazy tak, aby platila rovnost:
𝑎) ∎. (2𝑥 + 𝑦) = 4𝑥 2 + 2𝑥𝑦

∎=

𝑏) (4𝑥 2 − 3𝑥 + 1) − (∎) = 6𝑥 + 5

∎=

𝑐) 9𝑥 2 − ∎ + 16 = (3𝑥 − 4)2

∎=

Tabulka 12: Četnosti výsledků žáků v úlohách 9 a 12

Úloha 9 a 12

Skupina A

Skupina B

[%]

Správně

Špatně

Správně

Špatně

9a

86,4

13,6

95,7

4,3

9b

77,3

22,7

73,9

26,1

9c

36,4

63,6

60,9

39,1

9d

77,3

22,7

73,9

26,1

12a

72,7

27,3

95,7

4,3

12b

31,8

68,2

60,9

39,1

12c

72,7

27,3

69,6

30,4

V úlohách číslo 9 a 12 se testuje standardní manipulace rozkladu na součin. V úloze 9c sleduji,
jak si žáci poradí se změnou znamének u mnohočlenu v závorce. Úloha 9d vyžaduje užití vzorce
pro rozklad na součin. Úlohy 12 vyžadují stejné standardní úpravy s výrazy, ovšem jiný způsob
uvažování.

Obr. 58: Ukázka zbytečného vytknutí „mínus jedničky“

Obr. 59: Chybné vytknutí „mínus jedničky“

Úloha 9a nečinila žákům problémy (tabulka 12). Špatné výsledky byly způsobeny neznalostí
úpravy rozkladu na součin. V úloze 9b žáci se špatnými řešeními výrazy místo rozložení
na součin upravili. Zajímavý je rozdíl v řešení úlohy 9c. Již v předchozích úlohách jsme si
mohli všimnout, že žáci ze skupiny A mají problémy při manipulacích se záporným
znaménkem. Na obrázku 58 a 59 uvádím řešení Dominika a Jirky ze skupiny A. Oba si správně
uvědomili, že se učili pravidlo s vytýkáním čísla −1, díky kterému dostanou stejný výraz
v závorce. Dominik toto pravidlo použil i v příkladu 9b, kde to ovšem použít neměl. Ve skupině
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B jsem stejnou chybu nenašel. Chyby žáků ve skupině B byly úkonové nebo žáci danou úlohu
neřešili, protože nevěděli, jak na to.
V úloze 9d častěji správně odpověděli žáci ze skupiny A. Domnívám se, že výsledek je
způsobený častějším procvičováním rozkladu na součin pomocí vzorců. U skupiny B jsem při
výuce nechal žáky vzorec objevit při násobení dvou mnohočlenů. I inverzní úloha, tedy rozklad
na součin, pro žáky byla manipulativně náročná a ne všichni ji zvládli. Během výuky si cestu
k úspornému zapsání vzorce našla podle mých pozorování většina žáků. Jak ukázal výsledek
v testu, ne všichni žáci tento zápis dostatečně uchopili. Na procvičování této problematiky jsem
nekladl tolik důraz z časového hlediska. U pěti žáků se objevilo vizuální řešení problému,
kterým si celý problém usnadnili (obr. 60). Prokázali tak funkční uchopení prostředí
algebraických dlaždic, které dokáží použít na vyřešení úlohy.

Obr. 60: Ukázka řešení prostřednictvím algebraických dlaždic

Úlohy 12 vykazují podobné problémy jako úloha 9. V žákovských řešeních se projevuje fakt,
že tyto typy úloh v učebnici používané na naší škole nejsou. Žáci ze skupiny B měli při testování
výhodu. Někteří žáci ze skupiny A si s úlohami nevěděli rady. Markantní je rozdíl v úloze 12b,
kde se opět projevil problém se záporným znaménkem, který jsem již komentoval. Žákům
skupiny A dělalo problém, jak lze z výrazu −3𝑥 odčítáním získat kladný výraz 6𝑥. Žáci, kteří
modelovali výrazy s dlaždicemi, tento problém neměli. V úloze 12c jsou výsledky podobné.
Rozdíl je ovšem ve způsobu některých řešení u správných odpovědí a v charakteru chyb.
Správná řešení u skupiny A spočívala v zápisu prostředního členu, případně bylo naznačeno
řešení 3 ∙ 4 = 12, 12 ∙ 2 = 24. Žáci druhé skupiny si vzorec rozepsali na násobení dvou
mnohočlenu (obr. 61). Prokázali tím správné uchopení rozkladu na součin jako inverzní úlohy
k násobení mnohočlenů.

Obr. 61: Řešení roznásobení druhé mocniny výrazu bez použití vzorce
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Dva žáci uvedli grafické řešení prostřednictvím algebraických dlaždic. Chybující žáci ze
skupiny A použili špatně vzorec pro umocnění výrazu, konkrétně zapomněli vynásobit
prostřední člen dvakrát. U skupiny B byly chyby různé. Čtyři žáci řešení neuvedli, dva udělali
úkonovou chybu a jeden zapomněl prostřední člen zdvojnásobit.
Úlohy 10 a 11 (obr. 62, 63)

Obr. 62: Zadání testové úlohy 10

Obr. 63: Zadání testové úlohy 11

Úlohy 10 a 11 vyžadují zvládnutí úpravy rozkladu na součin. Úloha 10a je diagnostická.
Kontroluje, zda žáci dokáží vypočítat délku strany obdélníku s čísly. V úloze 10b a 11 stejnou
metodou pomocí rozkladu na součin žáci určují délku strany zadanou výrazy.
Tabulka 13: Četnosti výsledků žáků v úlohách 10 a 11

Úloha 10 a 11

Skupina A

Skupina B

[%]

Správně

Špatně

Správně

Špatně

10a

100,0

0,0

100,0

0,0

10b

59,1

40,9

100,0

0,0

11

18,2

81,8

69,6

30,4

Diagnostickou úlohu 10a vyřešili všichni žáci správně. Neměli by tedy mít problém s řešením
následných úloh. V řešeních úlohy 10b se u skupiny A objevuje u dvou žáků stejná chyba, kdy
délku chybějící strany žáci označují 𝑥 + 3. Vzhledem k tomu, že u řešení úlohy neuvedli
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postup, pozval jsem si samostatně oba žáky na rozhovor. V rozhovoru oba uvedli shodné
důvody, proto přidávám pouze přepis rozhovoru s Dominikem (skupina A, obr. 64).

Obr. 64: Chybné řešení Dominika

Učitel: „Jak jsi přišel na to, že délka chybějící strany obdélníku je 𝑥 + 3?“
Dominik: „Délku strany vypočítám tak, že vydělím obsah délkou známé strany. Takže 3𝑥
děleno třemi je 𝑥 a ještě je to plus tři.“
Učitel: „Mě to nějak nesedí. Co kdyby 𝑥 se rovnalo 1? Obsah by měl hodnotu 3 ∙ 1 + 3 = 6,
jedna strana obdélníku je dlouhá tři délky a druhá by měla mít tedy délku 6 ∶ 3 = 2, ale podle
tebe by to bylo čtyři.“
Dominik: „Jak víte, že 𝑥 je jedna? Co kdyby 𝑥 se rovnalo třeba pěti?“
Učitel: „Schválně, jak by to vyšlo?“
Dominik počítá a pak překvapeně odpoví: „Tak to také nevyjde. Jsem nevěděl, že do toho
výrazu mohu dosadit čísla, když není zadané kolik je 𝑥. Ale nevím, jak přijít na délku strany
pomocí písmenka.“
Učitel: „Tvoje původní úvaha byla správná. Obsah je třeba vydělit délkou známé strany.
Ale také si mohu obsah napsat jako součin dvou stran. Dokážeš výraz 3𝑥 + 3 rozložit
na součin?“
Dominik: „Ano, rozklad na součin je 3 ∙ (𝑥 + 1). Takže druhá strana je 𝑥 + 1. To je lehké. “
Z rozhovoru s Dominikem jasně vyplývá, že je zvyklý řešit standardně zadané úlohy „Rozložte
na součin“. Nestandardní zadání ho přivedlo na tradiční řešení pomocí dělení obsahu délkou
známé strany. Protože v učebnici, kterou žáci používají, není dělení výrazů obsaženo, nevěděl,
jak výraz vydělit. Vydělil jen jednu část výrazu. Překvapivé pro něj také bylo, že může do
výrazu dosadit různé hodnoty, pro které bude řešení dávat smysl. Potvrdil tím domněnku,
že žáci nechápou proměnnou jako zobecněné číslo, ale vnímají ho jako symbol, se kterým
provádějí manipulace.
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Žáci ze skupiny B byli v úloze 10b stoprocentně úspěšní. V řešeních žáků se čtyřikrát objevila
vizualizace problému pomocí algebraických dlaždic. Další dva žáci si daný obdélník graficky
rozdělili na menší části přímo v obrázku. Podobně postupovali žáci ze skupiny B i při řešení
úlohy 11. Na obrázku 65 lze vidět postup žáka, který si daný problém rozložil do prostředí
algebraických dlaždic a správně ho vyřešil. Zobrazené řešení ukazuje na to, že funkčně uchopil
prostředí algebraických dlaždic a dokáže ho použít na řešení úlohy. Podobně postupovalo sedm
žáků, z nichž dvěma se rozložení nezdařilo. Zbylí žáci, kteří uvedli špatné řešení, bloudili
a nevěděli si s úlohou rady.

Obr. 65: Řešení úlohy pomocí algebraických dlaždic

Ve skupině A bylo úspěšných pouze 18,2 % žáků. Nejpočetnější chybou bylo, že žáci si všimli
vzorce a rozložili ho na součin, ale jako délku strany uvedli výraz: (𝑥 + 5)2 . Tuto chybu uvedlo
patnáct žáků, ostatní žáci si s úlohou nevěděli rady.
Úloha 13
13)

Víme, že n je reálné číslo. Co je víc 3𝑛, nebo 𝑛 + 6?

Úloha 13 má diagnostický charakter. Testuji v ní chápání proměnné, konkrétně zda žáci vnímají
proměnnou jako symbol, číslo nebo jako zobecněné číslo a dokáží rozlišit situaci po dosazení
různých čísel. Úloha je pro žáky obtížná, neboť k řešení potřebují pracovat s intervaly
a nerovnostmi, které se sice probírají již v šestém ročníku, ale jinak se v učebnicích osmého
ročníku neobjevují.
Tabulka 14: Četnosti výsledků žáků v úloze 13

Úloha 13
[%]

Skupina A

Skupina B

Správně

Špatně

Správně

Špatně

13,6

86,4

43,5

56,5

Obě skupiny měly stejné podmínky, protože se s podobnou úlohou nesetkaly. Při posuzování
řešení žáků bylo obtížné posoudit úroveň správného řešení. Nakonec jsem za správné považoval
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pouze ta řešení, která byla zapsána slovně nebo symbolicky a vystihovala všechny možnosti
(např. obr. 66).

Obr. 66: Použití správné argumentace bez symbolického zápisu

Například řešení, které vidíme na obrázku 67, je logicky správné, ale nezahrnuje všechny
možnosti řešení. Není zde uvedeno, co nastane v případě, že n je tři. Proto jsem ho považoval
za chybné. U této úlohy nelze klasifikovat chybu podle Hejného (oddíl 1.5), neboť se zde
nejedná o úpravy výrazů.

Obr. 67: Slovní řešení úlohy 13

U skupiny A byla úspěšnost pouze 13,6 %. Devět žáků ve svém řešení naznačilo, že vnímají
možnost více řešení úlohy – viz obr. 68, ale nebyli schopni určit nebo spíše zapsat všechna
řešení. Úlohy v používané učebnici jsou sestaveny tak, že žák pomocí úprav hledá hodnotu
výrazu nebo upravuje výrazy do konečné podoby. S určováním více možností se žák nesetká.
Za vhodné úlohy podporující podobné uvažování považuji úlohy v učebnici Matematika 8
(Molnár, 2000), kdy žáci mají zadaný výsledně upravený výraz a mají určit výrazy a operace
s nimi, které povedou k zadanému výsledku.
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Obr. 68: Neúplné řešení

Šest žáků zvolilo za proměnnou konkrétní hodnotu a určilo nerovnost výrazu. Další možnosti
nezkoušeli. Jedním z těchto žáků byl i Dominik (skupina A, obr. 69), se kterým jsem vedl
rozhovor o úloze. Zbylí čtyři žáci si s úlohou nevěděli rady.

Obr. 69: Řešení pouze pro jednu hodnotu proměnné

Učitel: „Dominiku, proč jsi zvolil pro 𝑛 hodnotu 2?“
Dominik: „Nevím, napadlo mě to. Je to malé číslo a dobře se s ním počítá. Taková čísla jsme
vždy volili.“
Učitel: „Mohl sis tedy vybrat jakékoliv číslo?“
Dominik: „Ano, všechna reálná, takže i záporné.“
Učitel: „Platí tedy, že pro libovolné číslo je výraz 𝑛 + 6 větší než 3𝑛?“
Dominik váhavě: „Asi ano.“
Učitel: „Tak to vyzkoušíme. Co třeba 𝑛 = 5?“
Dominik chvíli v hlavě počítá a zaraženě odpoví: „V tom případě je 3𝑛 větší. To je divné, asi
bude více řešení. Ale to se mi nechce zkoušet všechna čísla.“
Dominik by zřejmě po vyzkoušení několika čísel došel ke správnému řešení, ale metoda pokus
omyl ho odradila. Z hodin matematiky je zvyklý, že každá úloha vede k jednoznačnému řešení.
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U skupiny B byla úspěšnost 43,5 %, tedy deset žáků správně určilo všechny možnosti řešení
a dokázalo je zapsat. Chybující žáci udělali podobné chyby jako ve skupině A. Na obrázku 70
uvádím řešení Terezy (skupina B), která ve svém řešení prokázala chápání proměnné jako
zobecněného čísla, ovšem nedokázala správně zapsat řešení úlohy. S Terezou jsem o jejím
řešení úlohy vedl rozhovor.

Obr. 70: Chybné řešení Terezy

Učitel: „Ve svém postupu jsi řešila tři možnosti hodnoty 𝑛. Jak jsi přišla na odpověď, že
𝑛 + 6 > 3𝑛, pokud je 𝑛 větší než 4?“
Tereza: „Zkoušela jsem si v hlavě i další možnosti a většinou vycházelo, že 𝑛 + 6 je větší.
Pro trojku to ještě neplatilo, ale pro čtyřku už ano. “
Učitel: „Ty jsi uvedla, že 𝑛 + 6 je větší pro čísla větší než čtyři. Takže pro čtyřku to také platí,
nebo ne?“
Tereza: „No vždyť jo, pro čtyřku to platí, pro pětku, pro desítku, takže pro všechna čísla větší
než čtyři.“
Tereza mi v přepsaném rozhovoru potvrdila, že pro žáky je těžké pracovat s intervaly. Myslela
si, že otevřený interval čísel větších než čtyři obsahuje i čtyřku. Domnívám se, že by bylo
vhodné s intervaly v učebnicích více pracovat, neboť uzavřené úlohy vedoucí k jednoznačnému
řešení v reálném světě se příliš nevyskytují.
Z procentuálního rozdílu usuzuji, že žáci skupiny B byli vhodnými úlohami k procvičování
látky vedeni ke komplexnějšímu uvažování nad výsledkem. Je tedy dobré do opakování
a prohlubování učiva zařazovat i metodologicky jiné formy úloh.
3.3

Shrnutí výsledků experimentální části

V oddíle 3.3 jsem provedl analýzu žákovských řešení, jejich postupu při řešení a zhodnotil
chyby na základě klasifikace chyb Hejného (viz oddíl 1.5). V následných klinických
rozhovorech jsem se pokusil zjistit příčiny chyb.
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3.3.1 Výsledky z pohledu komentářů ke standardům a studie TIMSS 2007
Úloha 1
Z uvedených výsledků vyplývá, že přístup k výuce pomocí modelování s algebraickými
dlaždicemi oproti transmisivní výuce zvyšuje úspěšnost žáků při manipulaci s výrazy.
U skupiny B byla úspěšnost vyšší, než u žáků ze skupiny A, kteří převážně zapomněli určité
pravidlo pro úpravu nebo v něm chybovali. Především úpravy se záporným znaménkem byly
pro žáky skupiny A problematické, oproti žákům skupiny B, kteří si manipulaci změny
znaménka opakovaně „prožili“ prostřednictvím manipulativní činnosti s objekty. Pro žáky
skupiny A je činnost změny znaménka budována na základě poučky v učebnici, kterou mohou
zapomenout, když se soustředí na jiné úkony úpravy výrazů.
Úlohy 2 a 3
Tato úloha vycházela z úloh komentovaných v článku Vondrové a Rendla (2014). Lze s nimi
souhlasit, že žáci nechápou výraz na jedné straně obdélníku jako celek a po přepisu úlohy do
matematické podoby neroznásobí závorku. To byla nejčastější příčina chyby ve skupině A. Žáci
ve skupině B s touto úlohou neměli problémy. To vyplývá zřejmě z toho, že se s podobnými
úlohami setkávali během výuky, oproti svým spolužákům v druhé skupině.
Úloha 4
Úloha byla použita z komentářů k výsledkům TIMSS 2007 (Tomášek, 2009). Zde byla
prezentována celková úspěšnost 8,8 %. Výsledky obou testovaných skupin jsou výrazně lepší.
Je to zřejmě proto, že jsem do správného řešení započítával i grafická řešení, která v TIMSS
nejsou hodnoceny jako správné. I tato úloha potvrdila tvrzení z metodických komentářů ke
standardům, že pravidelnosti nejsou ve školách vyučovány, neboť nejsou uvedeny
v učebnicích, přitom velmi vhodným způsobem podporují rozvoj algebraického myšlení
u žáků.
Úlohy 5 a 6
Podobně jako v úloze 4 je zde jasně patrný odklon učebnic od metodických komentářů
ke standardům. Zatímco autoři učebnic staví algebraické učivo na pilířích: číselné výrazy,
mocniny a propedeutika pojmu pomocí geometrických vzorců pro obsah, obvod a dosazování
čísel za proměnnou, autoři metodických komentářů doporučují kromě číselných výrazů
a geometrických vzorců zařazovat úlohy na zobecňování. Žáci ve skupině B dosahovali
úspěšnosti při zobecňování řádově o dvě desítky procent vyšší než žáci skupiny A. V řešeních
se u úspěšnější skupiny objevovaly náznaky funkčního myšlení.
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Úloha 7
Úloha byla převzata z testování TIMSS 2007 (Tomášek, 2009). Její celková úspěšnost v České
republice byla 33,8 %. Vyšší úspěšnost žáků naší školy si vysvětluji tím, že žáci měli učivo
zaměřené na určování hodnoty výrazu při testování v živé paměti. Podobně jako v komentářích
k testování TIMSS bylo nejčastější chybou dosazení záporného čísla. Tato chyba se častěji
vyskytla u skupiny A pracující podle učebnice.
Úloha 8
Série úlohy byla vybrána z metodických komentářů ke standardům (Fuchs, Zelendová, eds.,
2015). Doporučené snadnější řešení, které komentáře nabízejí, je pomocí vyřešení rovnice
a následného dosazení číselné hodnoty do výrazů. Vzhledem k tomu, že v době testování žáci
řešení rovnic ještě neznali, řešili úlohu spíše obtížnějším postupem, tedy vhledem do situace.
Je proto vhodné zdůraznit, že čtyři žáci ze skupiny B řešení pomocí rovnice využili, i když
rovnici řešili spíše intuitivně. Žáci, kteří se pokusili o řešení vhledem, potvrdili uvedené
komentáře, že nejčastější chybou bylo chybějící dopsání závorky před dosazené záporné číslo.
S podobnou úlohou se nesetkala ani jedna z testovaných skupin. Rozdíl v úspěšnosti si
vysvětluji tím, že při manipulativní činnosti s geometrickými objekty a jejich obvody a obsahy
se žáci skupiny B často setkávali se substitucí, která je v daných úlohách vyžadována.
Úlohy 9 a 12
Úlohy byly zaměřeny na rozklad na součin. Samotný rozklad na součin vyžaduje dobrou znalost
společných násobků a dělitelů, ale také pravidel při práci s výrazy s proměnnou. Úlohy byly
vybrány z učebnic a předpokládal jsem výraznější úspěšnost žáků, kteří pracovali s učebnicí,
neboť rozklad na součin pomocí algebraických dlaždic vyžaduje již náročné uvažování.
Potvrdily se mé předpoklady. Lze souhlasit s Vondrovou (in Fuchs, Zelendová, eds., 2015), že
výuka opřená o modely umožňuje účinnou individualizaci práce. Každý žák potřebuje jiný čas
na to, aby problematice porozuměl. Na procvičování rozkladů na součin pomocí modelování
nebyl v mé výuce dostatek času.
Úlohy 10 a 11
Zajímavé srovnání nabízí tyto úlohy s výsledky žákovských řešení u úloh 9 a 12. Zatímco
skupina A byla výrazně úspěšnější při řešení úloh rozkladu na součin (úlohy 9 a 12), při jejich
užití v následujících úlohách s geometrických zadáním úspěšná nebyla. Geometrické výpočty
délky neznámé strany obdélníku, u něhož máme zadaný obsah, souvisejí s podobnou činností,
jako je rozklad na součin, ale vyžadují jiné uvažování. Vliv na neúspěch nebyl dán neznalostí
81

výpočtu délky strany obdélníku, ale zřejmě zadáním úlohy. Výhodou pro skupinu B
samozřejmě bylo, že se s podobnými úlohami setkali ve výuce. Žáci skupiny A neměli
propojení úpravy výrazů s geometrií.
Úloha 13
Obtížnost úlohy byla v komentářích ke standardům (Fuchs, Zelendová, eds., 2015) nastavena
jako optimální. Z mého pohledu se jedná o úlohu s vyšší obtížností. Pro žáky osmého ročníku
je nesnadné uvažovat více možností řešení úloh a navíc uvažovaná řešení uvádět v intervalech,
což se prokázalo při vyhodnocení řešení žáků. Ani jedna z testovaných skupin se s podobnou
úlohou nesetkala. Ve skupině A žáci nejčastěji uváděli jen jednu možnost nerovnosti pro
konkrétní hodnotu. Žáci skupiny B si s úlohou poradili lépe. Úspěšně ji vyřešilo 43,8 %.
I v neúspěšných řešeních si žáci z této skupiny vedli lépe. Tušili možnost více řešení,
ale neuměli to zapsat v matematické ani slovní podobě. Z analýzy učebnic je zřejmé,
že učebnice obsahují úlohy vedoucí k jedinému řešení a naopak postrádají úlohy s více
možnostmi řešení. To negativně ovlivnilo úspěšnost žáků.
3.3.2

Výsledky testování z pohledu klasifikace chyb

V oddílu 1.5 jsem předložil možnou klasifikaci chyb, kterých se žáci při řešení úloh s výrazy
s proměnnou mohou dopouštět. Při vyhodnocování testu jsem se pokusil roztřídit všechny
chyby do uvedených kategorií. S přisouzením kategorie to u některých úloh nebylo snadné,
protože se nejednalo o klasickou úpravu výrazů, přesto se zde daly najít znaky, podle kterých
jsem klasifikaci provedl. V případě, že jsem si nebyl jistý, provedl jsem s daným žákem
rozhovor, u kterého mi popsal svůj postup.
Pro přehlednost uvádím výsledné posouzení v grafech. Na prvním obrázku je zobrazena
absolutní četnost jednotlivých chyb u každé skupiny, ze které lze vyčíst, že žáci se nejčastěji
dopouštěli chyb z bezradnosti a bloudění. Do této kategorie jsem zařazoval všechna špatná
řešení, která jevila znaky neznalosti konkrétního úkonu, a také když žák úlohu vůbec neřešil.
Druhou nejčastěji hodnocenou kategorií byly úkonové chyby, do kterých jsem uváděl všechna
špatná řešení, u kterých žák prokázal znalost postupu řešení úlohy, ale v některém z úkonů
chyboval. Do této kategorie patří i chybná manipulace se záporným znaménkem před závorkou.
Kategorie strategických chyb se objevovala jen u úloh 4, 5 a 6, ve kterých jsem posuzoval cestu,
kterou se řešitel vydal. Nezařadil jsem do této kategorie řešení pokus – omyl, ale ta řešení, která
měla sice správný postup, ale nevedla k cíli.
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Obr. 71: Absolutní četnost chyb podle uvedené klasifikace

Numerických chyb se častěji dopustili žáci skupiny A. Zde je nutné poznamenat, že numerická
chyba u skupiny A souvisela s odčítáním jednočlenu od kladného jednočlenu s menším
koeficientem nebo přičítání jednočlenu k zápornému jednočlenu tak, že koeficienty u písmen
žáci sečetli. Této chyby se žáci skupiny B nedopustili, zřejmě proto, že při manipulaci
s dlaždicemi lépe pochopili sčítání a odčítání celých čísel.
Úkonových chyb udělali žáci ze skupiny A téměř o polovinu více než žáci skupiny B.
Důvodem je již několikrát zmiňovaná manipulace se záporným znaménkem a také časté špatné
roznásobení závorky.
Výrazně více dělali žáci skupiny A chyby velkých skoků. Dá se z toho usoudit, že transmisivní
způsob předávání poznatků vede žáky k uspíšení některých kroků postupu s cílem rychle získat
výsledek. Současně transmisivní výuka nabízí rychlé řešení, které žáci principiálně vyžadují,
aniž by měli dostatečný vhled do problému.
Naopak u žáků skupiny B se častěji objevily strategické chyby. Jak jsem již uvedl, do této
kategorie jsem zařadil chyby, které měly určitou logiku, ale nevedly k požadovanému cíli.
Domnívám se, že když se taková chyba u žáků objeví, je pozitivní, že se alespoň o řešení úlohy
pokusili. Ve skupině B bylo často k vidění několik pokusů u řešení úlohy, které nevedly ke
správnému cíli, zatímco u skupiny A žáci úlohy raději vynechali nebo je při prvním pokusu
dále neřešili, což ukazuje počet chyb z bloudění a neznalosti.
Na obrázcích 72 a 73 lze vidět relativní četnosti chyb u jednotlivých skupin, které podporují
výše diskutované výsledky.
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Obr. 72: Graf relativní četnosti chyb u skupiny A
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Obr. 73: Graf relativní četnosti chyb u skupiny A

3.4

Diskuze

Při sumarizaci jednotlivých kategorií chyb je vhodné se zamyslet nad jevy, které se při
vyhodnocení žákovských řešení opakovaně objevovaly.
Problém záporného znaménka
Žáci, kteří se seznámili s tématem manipulací s výrazy prostřednictvím transmisivní výuky
podle učebnice, opakovaně chybovali při manipulaci se záporným znaménkem, ať již bylo
umístěno před závorkou, nebo použito jako hodnota výrazu. Při rozhovorech se žáci shodli, že
na to zapomněli. Žáci, kteří používali při výuce algebraické dlaždice, si v tomto prostředí
opakovaně uvědomovali prostřednictvím manipulativních činností význam záporného
znaménka před závorkou, zřejmě proto v této činnosti nechybovali. Je dobré si také uvědomit,
že základem tohoto problému je výuka celých čísel v předchozích ročnících základní školy.
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Proto je vhodné zmínit, že žáci skupiny B se s celými čísly seznamovali prostřednictvím
šipkového zápisu a pochodováním figurkou po číselné ose, zatímco skupina A prostřednictvím
úloh v učebnici sedmého ročníku a žádnou manipulativní oporu při tom neměli.
Problém závorek
Při zpracování odborné literatury a analýze učebních textů jsem se zdůrazněním problému
používání závorek nesetkal. Závorka v algebraickém prostředí má zcela jiný význam než
závorka v číselných výrazech. Při řešení číselných výrazů udává žákům pokyn: nejdříve vyřeš
to, co je v závorce. Manipulace s výrazy s proměnnou vyžadují u závorky zcela jiné uvažování
(distributivitu). Učebnice při vstupu do algebraického prostředí využívají přechod právě
z číselných výrazů, ale distributivitě se nevěnují. Závorka tak pro žáky vyžaduje vysokou míru
abstrakce, a proto způsobuje problémy.
Kromě špatného užití již zmíněného záporného znaménka před závorkou nebo chybného
roznásobení závorky způsobuje závorka chyby při dosazení hodnoty do výrazu nebo substituci.
Častou chybou špatného užití závorky bylo chápání významu mnohočlenu. Žáci jej nevnímali
jako celek, ale jako jednotlivé částí (jednočleny). Tato chyba se v řešeních úloh skupiny B
objevila zřídka, zřejmě z toho důvodu, že geometrické vizualizace výrazů s proměnnou
podporují chápání mnohočlenu jako celku. Výsledky výzkumu mne přivedli na potřebu zajímat
se o problém užití závorek v budoucí výuce.
Pravidelnosti a řady
Opakovaným požadavkem v prostudované literatuře (Fuchs, Zelendová, eds., 2015; Stehlíková,
2007; Tomášek, 2007; Rendl, Vondrová, 2014) byla potřeba využívání pravidelností a řad při
vstupu do algebraického prostředí. Důvodů tohoto požadavku je více. Tím nejzásadnějším je
potřeba úloh na zobecňování, což je jeden z pilířů algebraického uvažování, které po žácích
vyžadujeme. Prostřednictvím zobecňování žáci chápou proměnnou jako zobecněné číslo,
ne pouze jako zástupný symbol pro číslo, navíc zobecňování silně podporuje přirozené použití
proměnné pro matematický popis situace.
V učebnicích se tyto úlohy nevyskytují. Žáci s pravidelnostmi částečně pracují v nižších
ročnících (především na prvním stupni), ale úlohy nemají podobu zobecňování. Na místo toho
jsou voleny úlohy, které předčasně formulují pravidla pro práci s výrazy s proměnnou.
Nepodporují v žácích motivaci hledat funkční zápis daného problému pomocí symbolů. Přitom
si na základě vlastní výuky dovolím tvrdit, že objevování pravidelností je pro žáky dostatečně
atraktivní a motivační činnost.
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Závěr

Hlavním cílem mé práce bylo prostřednictvím výukových experimentů zaměřených na výuku
výrazů s proměnnou a manipulace s nimi v osmém ročníku základní školy zjistit, jak ovlivní
způsob výuky úspěšnost žáků při řešení vybraných úloh a výskyt chyb. Experimentu se
zúčastnily dvě skupiny žáků, z nichž jedna byla vedena transmisivním způsobem předávání
informací z učebnice a druhá skupina řešila úloh na zobecňování a k manipulacím s výrazy
využívala manipulativních činností s algebraickými dlaždicemi.
Nejprve jsem v oddílu 1.2 nahlédl do kurikulárních dokumentů, které vymezují rámec
základního vzdělávání. Prošel jsem také možné přístupy k výuce výrazů s proměnnou v české
i zahraniční literatuře (oddíl 1.3). Následně jsem prostřednictvím rozboru jednotlivých učebnic
v oddíle 1.6 zjistil, jak jednotliví autoři pracují s pojmem proměnná a uvádějí manipulace
s výrazy s proměnnou. Porovnal jsem tyto přístupy s metodou tří hladin profesora Hejného
(tabulky 1 a 2).
Součástí teoretické části byl i pohled na kritická místa při studiu algebraických výrazů
(oddíl 1.4) a klasifikace chyb (oddíl 1.5), která sloužila pro vyhodnocení výstupů výukového
experimentu.
Jako podklad pro výukový experiment slouží druhá část práce, ve které jsem provedl rozbor
vhodných úloh, které byly následně použity ve výuce. Vhodnost úloh posuzuji z hlediska
doporučení Metodických komentářů ke standardům základního vzdělávání (Fuchs, Zelendová,
eds., 2015), kde je zmíněn význam podnětného vyučování vycházejícího z grafických
reprezentací (především geometrických objektů a jejich obvodů a obsahů) a také potřeba
zobecňování jako vhodného nástroje pro rozvoj algebraického uvažování. Jádrem této části je
seznámení s prostředím algebraických dlaždic. Tato část nabízí učiteli rozdílný přístup k výuce
výrazů s proměnnou a s manipulací s nimi.
Ve třetí části jsou prezentovány testové úlohy a především žákovská řešení těchto úloh, které
jsou posuzovány z hlediska klasifikace chyb Hejného, srovnány s výstupy šetření TIMSS 2007
a jejich následných rozborů Rendla a Vondrové. Je zde provedena analýza žákovských řešení,
přístupů k řešením a chyb s cílem porovnat výsledky jednotlivých skupin a dát do souvislosti
problematická místa a nejčastější chyby s rozdílným způsobem vedení výuky v obou
skupinách.
Dospěl jsem k závěrům, že transmisivní výuka, při které učitel prezentuje a předává postupy
řešení úlohy, vede u zkoumaných žáků k úkonovým chybám, které jsou způsobeny předčasnou
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formalizací použitého pravidla pro úpravu výrazu s proměnnou. Oproti tomu se při výuce
vedené prostřednictvím manipulativních činností objevují častěji strategické chyby, při nichž
žáci hledají možná řešení, ale nedocházejí k požadovanému cíli. Hlavními problémy u žáků
vedených tradičními metodami jsou opakující se chyby při manipulaci se záporným
znaménkem a užívání závorky, respektive chápání mnohočlenu jako celku (oddíl 3.5).
V rozboru analytické části se ukázalo, že prostřednictvím prožitku manipulace se záporným
znaménkem u skupiny B jsou tyto chyby minimalizovány.
Na základě výstupů diplomové práce bych pro výuku výrazů s proměnnou doporučil snížení
úrovně abstrakce prostřednictvím geometrických reprezentací výrazů. Dále bych doplnil vstup
žáků do algebraického prostředí přes číselné výrazy úlohami, které obsahují posloupnosti a řady
jako podporu zobecňování. Současně posloupnosti a řady umožňují rozvíjet funkční
a algebraické uvažování. Jako vhodné se pro snížení abstrakce ukázalo užití obvodů a obsahů
geometrických útvarů pro vysvětlení standardních manipulací, jako je sčítání, odčítání
a násobení mnohočlenů i jejich rozklad na součin. Zařazení těchto úloh s sebou přináší větší
časové požadavky, než tomu je u transmisivního přístupu. Z mého pohledu si ovšem důležitost
tématu výrazy s proměnnou zaslouží vyčlenění více času, neboť je potřebné pro budoucí
úspěšné studium matematiky.
Mým motivem pro diplomovou práci zabývající se výukou výrazů s proměnnou bylo
zkvalitnění výuky a odstranění opakujících se problémů s tímto tématem u žáků, které vyučuji.
Celá práce pro mne byla velkou zkušeností, díky které jsem získal vhled do žákovských řešení,
postupů a uvažování. Získané informace mne vedly ke kritickému zamyšlení se nad způsobem
výuky a úpravě některých metod a forem pro budoucí výuku. Práce mne motivovala k dalšímu
vyhledávání podnětů pro výuku nejen v tématu výrazy s proměnnou, ale i v dalších
problematických místech výuky matematiky, a podpořila zařazování nových přístupů, forem
i metod do výuky, z čehož jsem měl dříve obavy.
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Přílohy
Příloha 1: Podklady pro výuku (prezentace v programu Smartnotebook).
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Příloha 2: Ukázka zadání testu.

97

98

99

100

