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ABSTRAKT  

Diplomová práce Žákovské strategie řešení úloh na ZŠ a SŠ se zabývá žákovskými 

strategiemi řešení matematických úloh, které můžeme pozorovat na základní a střední škole.  

Teoretická část práce shrnuje základní pojmy v oblasti matematických úloh a žákovských 

strategií.  

Hlavním cílem experimentální části práce je nalezení nových poznatků z této oblasti na 

základních a středních školách – většina experimentu probíhala v odpovídajících ročnících 

víceletých gymnázií. Zaměřil jsem se přednostně na úlohy zahrnující oblast práce s daty, 

závislostmi a statistikou, včetně ovládnutí pojmu matematické funkce, který je s těmito 

vzdělávacími obsahy hluboce propojen.  

V experimentální části se nalézají vybrané úlohy, očekávané či objevené strategie, statistiky 

volených strategií a úspěšnosti řešení a nalezených strategií, v některých případech i samotný 

přepis žákovských chyb.  

 

Klíčová slova  

Úloha, slovní úloha, zadání, strategie, chyba, analýza, úspěšnost, řešení úloh.   
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ABSTRACT  

Thesis Pupils' problem solving strategies at lower and upper secondary level deals with 

pupils' strategies of solving mathematical problems that we can observe at primary and 

secondary school.   

The theoretical part summarizes basic concepts in the field of mathematical problems and 

pupils' strategies. 

The main aim of the experimental part of the thesis is finding new knowledge from this field 

at the second level of Czech education. I focused primarily on tasks involving data, addiction 

and statistics, including the concept of a mathematical function that is deeply linked to these 

educational contents.  

In the experimental part, there are selected tasks, expected or discovered strategies, statistics 

of chosen strategies and the success of the solutions and strategies found, in some cases even 

the transcription of pupils' errors.  

 

Keywords  

Problem, word problem, assignment, strategy, error, analysis, success rate, solving problems.  
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1   Úvod  
Téma, které je vymezeno zadáním mé diplomové práce, je velmi široké. Proto v úvodu své 

práce nabídnu způsoby, jak pojem (matematická) úloha a související pojem slovní úloha 

můžeme chápat. Přitom se budu odkazovat na díla českého matematika a didaktika 

matematiky Jana Vyšína a profesorku PedF UK Jarmilu Novotnou, jejichž terminologie se mi 

jeví jako vhodná k převzetí, a také k vymezení dalších principů zkoumání příslušné 

problematiky.  

 

1.1   Definice matematické a slovní úlohy  
Nejprve tedy vhodně zavedu obecný pojem (matematické) úlohy. V knize (Novotná, 2000) 

jsem nalezl přehled chápání pojmu úloha v díle významných pedagogů a didaktiků.  

V encyklopedické definici podle (Webster´s, 1979, s. 1434, cit. podle Novotná, 2000, s. 7) se 

matematická úloha definuje následovnými dvěma způsoby:  

- ,,V matematice cokoli, co vyžaduje být uděláno, nebo vyžaduje, aby něco bylo uděláno.“  

- ,,Otázka … která je komplikovaná nebo obtížná.“  

 

Poněkud odlišným způsobem je úloha definována v díle (Fridman, 1977) což shrnuje uvedená 

autorka (Novotná 2000, s. 7) následovně:  

,,Při vymezení pojmu úloha vychází Fridman z problémové situace. Problémová situace 

vzniká, když se subjekt ve své činnosti (zaměřené na určitý objekt) setkává s určitou obtíží, 

překážkou. Tuto obtíž si uvědomí a hledá způsob, jak ji odstranit. Jakmile situaci navodí 

záměrně, ,,uměle“, rodí se úloha.“  

Další pojmy z Fridmanovy teorie budu ilustrovat na konkrétním příkladu slovní úlohy. 

Nejprve tedy uvedu čtyři klíčové pojmy této teorie, jak jsou stručně shrnuty v (Novotná, 

2000):  

 

„Pojem: Předmětná oblast  

Předmětnou oblastí rozumí Fridman objekty vyskytující se v úloze.  

 

Pojem: Požadavek  

Požadavkem Fridman rozumí instrukci, jakého cíle je potřeba dosáhnout.  

 

Pojem: Operátor  

Soubor operací vedoucích ke splnění požadavku úlohy.  

 

Pojem: Podmínky úlohy  

Podmínky úlohy jsou tvořeny předmětnou oblastí a vztahy.“  
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Nyní tyto pojmy ilustruji na vybrané ilustrativní úloze, kterou přebírám z (patrně velmi 

známé) internetové učebnice (Krynický, Realisticky.cz, SŠ část/ oddíl 2.5.13, příklad 6):  

 

Zadání  

 

Bazén se naplní vodou za 6 hodin, jsou-li otevřeny oba přívody. Jedním z nich by se bazén 

naplnil o 5 hodin dříve než druhým. Za jak dlouho se bazén naplní, otevřeme-li pouze 

výkonnější přívod?  

 

Můj návrh řešení  

Princip tohoto návrhu spočívá v rychlém zavedení vhodných proměnných a sestavení 

odpovídající soustavy rovnic.  

Označme x dobu, kterou potřebuje výkonnějšího přívod k naplnění celého bazénu 

(v hodinách) a y dobu, kterou potřebuje méně výkonný přívod k naplnění celého bazénu 

(v hodinách).  

Potom díl bazénu, který je naplněný za 1 hodinu výkonnějším přívodem, odpovídá výrazu 
1

𝑥
.  

Analogicky díl bazénu, který je naplněný za 1 hodinu méně výkonným přívodem, odpovídá 

výrazu 
1

𝑦
.  

Z informace o naplnění bazénu oběma přívody za 6 hodin získáváme rovnici  

1 =
6

𝑥
+

6

𝑦
. 

 

Z informace o pětihodinovém rozdílu mezi samostatným naplňováním potom získáváme 

rovnici  

𝑦 = 𝑥 + 5. 

 

V tomto bodě se mi jeví strategicky vysoce vhodné odpovědět si na otázku, která 

z proměnných je nyní důležitější k vyjádření. Jelikož úkolem ze zadání je výpočet potřebné 

pracovní doby pro rychlejší přívod, je tedy cílem naší úlohy nalézt proměnnou x.  

Do první rovnice dosadím vyjádření z druhé rovnice  

1 =
6

𝑥
+

6

𝑥+5
. 

 

Převedu na společného jmenovatele  
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1 =
6(𝑥+5)+6𝑥

𝑥(𝑥+5)
. 

 

Vynásobím jmenovatelem zlomku z pravé strany rovnice a všechny závorky roznásobím, dále 

potom rovnici upravuji  

𝑥(𝑥 + 5) = 6(𝑥 + 5) + 6𝑥, 

𝑥2 + 5𝑥 = 12𝑥 + 30, 

𝑥2 − 7𝑥 − 30 = 0. 

Tím jsem získal kvadratickou rovnici, kterou už dořeším standardně za pomoci diskriminantu  

𝐷 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 = (−7)2 − 4 ∙ 1 ∙ (−30) = 49 + 120 = 169, 

𝑥1,2 =
−(−7)±√169

2∙1
=

7±13

2
, 

𝑥1 = −3, 

𝑥2 = 10. 

Poznámka 1: Protože odpověď ,,Rychlejší přívod by naplnil bazén za -3 hodiny.“ by byla 

z hlediska logiky zadání nesmyslná, je výsledkem úlohy jediné řešení.  

 

Odpověď: Rychlejší přívod by bazén naplnil po 10 hodinách své práce.  

 

Poznámka 2: Správnost tohoto řešení lze snadno ověřit. Za uvedených 6 hodin ze zadání totiž 

rychlejší přívod vykoná 60 % potřebné práce (potřebuje 10 hodin) a pomalejší přívod 

(potřebuje 15 hodin) vykoná 40 % potřebné práce, což odpovídá společnému splnění úkolu 

v této době.  

 

Ilustrace pojmů na této úloze  

Předmětná oblast: Bazén, voda, hodiny, přívody.  

 

Požadavek: Zjistit, za jak dlouho by byl bazén naplněn, pokud bychom spustili pouze 

výkonnější přívod.  

 

Operátor: Zavedení proměnných, tvorba lomených výrazů (vyjádření dílu naplněného za 

jednu hodinu konkrétním čerpadlem), sestavení rovnic, dosazení z druhé rovnice do první, 

převedení na společného jmenovatele, tvorba kvadratické rovnice, vyřešení kvadratické 

rovnice.  

 

Podmínky úlohy: Hledané řešení musí být kladné, aby odpovídalo zadání úlohy.  
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Poznámka 3: Výsledek 𝑥1 = −3 jsme s ohledem na podmínky úlohy zamítli. Přesto bychom 

s ním mohli modelovat jinou situaci, kdy bazénový odvod (opačný princip nachází své 

vyjádření v záporném znaménku) vypustí bazén za 3 hodiny a bazénový přívod napustí bazén 

za 2 hodiny (jelikož −3 + 5 = 2). Potom by byl prázdný bazén takovou ,,společnou prací“ 

naplněn za 6 hodin.  

Jako preciznější, ale také obtížněji stravitelný, se mi jeví způsob zavedení pojmu matematická 

úloha v knize (Vyšín, 1962), která nabízí vhodné nástroje pro rozbory konkrétních úloh.  

Autor definuje slovní úlohy takto (Vyšín, 1962, str. 11):  

Je dána množina Ω matematických objektů a je dána výroková forma 𝑓 o jedné nebo více 

proměnných.  

Úkolem je nalézt a udat (způsobem prozatím blíže neurčeným) obor pravdivosti 𝑃 formy 𝑓 

v množině Ω, tj. množinu 𝑃 všech objektů z Ω, pro něž dává 𝑓 pravdivý výrok.  

S definicí slovní úlohy se zdá situace ještě složitější, ačkoliv většina čtenářů pravděpodobně 

má celkem jasnou představu, co slovní úloha obnáší.  

V knize (Šedivý a kol., 1978) se nachází 7. kapitola s názvem Slovní úlohy a matematizace 

reálných situací. V této kapitole (str. 60) je zajímavá definice slovní úlohy jako ,,zbytkové 

skupiny“ mezi matematickými úlohami.  

Nejprve je zde definován pojem ,,kalkul“ jako ,,soubor pravidel pro zápisy výrazů pomocí 

jednoduchých symbolů a pro úpravy těchto výrazů na tvary výhodné pro získání výsledků 

úloh“.  

Následně je představena následující definice: „Matematické úlohy, které procvičují jednotlivé 

kalkuly, jsou zpravidla už vyjádřeny v příslušném symbolickém jazyce a řeší se ryze 

algoritmicky. Ostatní matematické úlohy, které v symbolickém jazyce vyjádřeny nejsou, 

nazýváme slovní matematické úlohy.“  

Mezi slovní matematické úlohy potom dále nespadají např. slovní aritmetické úlohy a slovní 

algebraické úlohy, u kterých je jasné, do které oblasti matematiky mají být transformovány.  

Příklad algebraické úlohy podle autora (Šedivý a kol., 1978, str. 61):  

Určete všechna reálná čísla, která mají svou druhou mocninu o 576 větší než svůj 

čtrnáctinásobek.  

V úloze se používají algebraické pojmy (reálné) číslo, mocnina, čtrnáctinásobek. Tím je mj. 

signalizováno, jak má probíhat další transformace úlohy.  

V další podkapitole stručně nastíním, jak lze matematické úlohy členit podle různých autorů.  

 

1.2   Rozdělení úloh podle různých autorů  
Nyní představím dvě různé metody, podle kterých mohu matematické úlohy členit na různé 

typy.  

První metoda rozděluje úlohy na základě jejich vlastní matematické podstaty. Tato metoda je 

aplikovatelná také na úlohy, které nemůžeme vnímat jako slovní úlohy v pravém slova 

smyslu.  
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Druhá metoda, dělí úlohy podle způsobu jejich zadání a tedy i kontextu, do kterého jsou 

příslušné úlohy zasazeny. Ta je vhodná pro slovní úlohy v užším slova smyslu.  

 

1.2.1   Rozdělení matematických úloh podle matematické podstaty 

(podle Vyšína)  
V knize (Vyšín, 1962) je zavedeno rozlišení úloh podle jejich matematické podstaty. Autor 

zde dokládá své pojetí, že všechny typy úloh lze převést na tzv. úlohy určovací. Poté vyděluje 

vedle úloh určovacích (ty už netřeba převádět) dále úlohy důkazové a existenční, úlohy 

konstrukční a úlohy aritmetické.  

 

1.2.1.1   Určovací úlohy  
O těchto určovacích úlohách autor (Vyšín, 1962) uvádí:  

,,Jsou to úlohy, při nichž je třeba vyhledat či určit matematický objekt (číslo, skupinu čísel, 

zobrazení, podmnožinu dané množiny, obrazec, těleso, křivku apod.), který má žádanou 

vlastnost, popř. vyhledat všechny objekty této vlastnosti.“  

 

Z knihy pro ilustraci vybírám příklady  

 

(Vyšín, 1962, str. 21)  

,,Příklad 8. Máme určit všechna reálná čísla x, která vyhovují rovnici  

√𝑥 + 1 = 5 − 𝑥.“  

 

(Vyšín, 1962, str. 27) 

,,Příklad 11.Máme najít všechna reálná čísla, která splňují nerovnici  

|𝑥| − |𝑥 + 1| > 1.“  

 

 

Pro ilustraci doplním jednu další zajímavou určovací úlohu ze zdroje (Maturita, jaro 2017, 

úloha 3):  

,,Do všech prázdných polí tabulky doplňte stejné nenulové číslo 𝑚 tak, aby platilo: Součin tří 

čísel v prvním řádku je převrácenou hodnotou součinu tří čísel ve druhém řádku.  

10  4 

 25  

(Tabulka 1)  

Zapište číslo 𝑚.“  

(Ilustrační úloha 1.1. Dvě možná řešení této zajímavé úlohy uvedu v podkapitole 3.6.)  
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1.2.1.2   Důkazové a existenční úlohy  
O důkazových a existenčních úlohách uvádí autor (Vyšín, 1962) následující:  

,,Důkazové a existenční úlohy vznikají z úloh určovacích, udáme-li buď částečně nebo úplně 

soustavu řešení. Naším úkolem je pak ne provádět úplné řešení úlohy (i s rozborem), ale jen 

ověřit, že udaná řešení jsou skutečně řešeními úlohy, tj. provést buď úplnou nebo částečnou 

zkoušku. Je ovšem pochopitelné, že provedení této zkoušky bez rozboru je často obtížnější než 

při určovací úloze. Jak jsme již řekli, provádí se zkouška často obrácením postupu z rozboru, 

chybí-li rozbor, není co obracet a zkouška se musí celá vykonstruovat.“  

 

Z knihy pro ilustraci vybírám příklady  

 

(Vyšín, 1962, str. 39) 

,,Příklad 19. Máme dokázat, že neexistuje (kladné) racionální číslo, jehož druhá mocnina je 

rovna 3 (jinak řečeno, že odmocnina ze tří není racionální číslo).“  

 

(Vyšín, 1962, str. 39) 

,,Příklad 20a. Máme dokázat, že nelze sestavit posloupnost, která by obsahovala všechna 

reálná čísla x, pro něž platí 0 < 𝑥 < 1, jinými slovy, máme dokázat, že množina všech 

reálných čísel z otevřeného intervalu (0, 1) je nespočetná.“  

 

1.2.1.3   Konstrukční úlohy  
Ke konstrukčním úlohám uvádí autor (Vyšín, 1962):  

,,Jedním typem úloh, při nichž se dá výhodně použít pokusů, jsou úlohy na vyhledávání 

množin bodů, přímek apod. (tzv. geometrických míst). Při pokusném zkoumání sestrojíme 

např. řadu bodů žádaných vlastností a z názoru odhadneme, jaký útvar asi všecky žádané 

body vyplňují, resp. jaké význačné vlastnosti tento útvar má. Pak ovšem musíme svou 

hypotézu buď dokázat nebo korigovat.“  

 

Z knihy pro ilustraci vybírám příklady  

 

(Vyšín, 1962, str. 81) 

,,Příklad 35. Jsou dány dvě různoběžky p, q a kladné číslo s. Máme určit množinu všech bodů, 

jejichž součet vzdáleností od přímek p, q je roven s.“  

 

 

(Vyšín, 1962, str. 87) 

,,Příklad 38. Mezi všemi obdélníky daného obvodu 𝑜 máme nalézt obdélník, který má co 

největší obsah.“  
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1.2.1.4   Aritmetické úlohy  
Aritmetické úlohy (úlohy z aritmetiky celých čísel) charakterizuje autor (Vyšín, 1962) 

následovně:  

,,Tak např. jsou známy úlohy, kde se má doplnit neúplný algoritmus některého početního 

výkonu, nebo určit algoritmus, v němž jednotlivé číslice jsou nahrazeny písmeny; tu jde 

vlastně o úlohu s řadou neznámých.“  

V citované knize nechybějí algebrogramy, já však pro ilustraci uvedu dvě jiné úlohy z této 

knihy.  

 

(Vyšín, 1962, str. 99) 

 „Příklad 43. Máme určit všechny trojice celých čísel 𝑥, 𝑦, 𝑧, která vyhovují rovnici  

5𝑥 + 7𝑦 + 11𝑧 = 33.“ 

 

(Vyšín, 1962, str. 105)  

„Příklad 46. Máme rozhodnout, zda čísla tvaru  

𝑓𝑛 = 22𝑛

+ 1, 

kde 𝑛probíhá všecka nezáporná čísla celá, jsou vesměs prvočísla, nebo zda jsou mezi nimi i 

čísla složená.“  

 

Nyní se pokusím tuto klasifikaci doložit konkrétními příklady, které jsem pro tuto ilustraci 

vybral.  

Závěrem uvedu aritmetickou úlohu, na kterou jsem nedávno narazil v rámci doučování podle 

(Gymnázium Pelhřimov, 2008). Jde vlastně o příklady jednoduššího algebrogramu.  

Místo obdélníčků doplňte číslice tak, aby platilo: 

a) sčítání:                 

   3 2  6  8  5                     

                           

      9  6  8  9                                       

     ----------- 

  4  4  6  9  8  

 

b) odčítání  

      3  2   9  0                       

   -  2    4                   

     ----------- 

          5  7    

 

c) násobení  
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      3 2  4                         

      .  1                     

----------- 

                      

   

----------- 

5   3 2  

 

Tyto úlohy bych si troufl zařadit do kategorie aritmetických úloh. Pohybuji se uvnitř 

algoritmu pro písemné sčítání / odčítání / násobení na papíře a přitom řeším sled 

jednoduchých rovnic s celými (nezápornými) čísly.  

K této úloze se ještě později vrátím, abych na ní jako příkladu nastínil drobné zamyšlení nad 

problematikou řešitelských strategií.  

 

1.2.2   Vymezení a rozdělení slovních úloh (podle různých autorů)  
(Vyšín, 1962) dále definuje slovní úlohy: ,,Slovními úlohami bývají zpravidla nazývány úlohy 

aritmetické nebo algebraické, formulované slovy, nikoli matematickými symboly, nebo úlohy 

z praxe, jejichž řešení vyžaduje rozřešení aritmetické nebo algebraické úlohy.“  

Slovní úlohy dělí na (Vyšín, 1962):  

a) Matematické úlohy – převažují slovní výroky, matematických symbolů je užito 

minimálně.  

b) Úlohy matematického charakteru – témata jsou převzata z jiných oborů.  

Jiný pohled nabízí (Novotná, 2000): ,,Slovní úlohy s nematematickým obsahem jsou ,,úlohy s 

textem“, ve kterém se zjevně vyskytuje aspoň jeden termín nepatřící do žádné matematické 

teorie.“  

 

V téže knize (Novotná, 2000) je dále převzato dělení slovních úloh podle (Odvárko, 1990):  

I) „Slovní matematické úlohy“  

(Rozumím tomu tak, že autorovi jde o úlohy zadané slovně (větou, větami, souvětím), které 

však jsou jen převyprávěním matematického příkladu bez jakýchkoliv nematematických 

obsahů.)  

 

Tyto úlohy autor dále dělí následovně:  

„a) slovní aritmetické úlohy  

Příklad: ,,Které číslo je třeba přičíst k 8, abychom dostali 15?“  

 

b) slovní algebraické úlohy  

Příklad: ,,Součet čísla a jeho druhé odmocniny je roven 600. Určete toto číslo.“  
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c) slovní úlohy s geometrickým obsahem  

Příklad: ,,Vyšetřete množinu všech bodů prostoru, které mají stejný součet vzdáleností od tří 

navzájem kolmých rovin.“  

 

II) Slovní úlohy s nematematickým obsahem  

(Tento typ slovních úloh zahrnuje to, co podle mého soudu většina absolventů české školní 

docházky vnímá pod pojmem slovní úloha.)  

Ukázka: ,,Podél jedné strany parku má být vysazeno stromořadí vzácných dřevin. V zásilce ze 

zahradnictví je však o 24 zdravých jedinců méně, než je třeba k dodržení šestimetrové 

vzdálenosti stromků od sebe. Po rozhodnutí sázet tyto stromky v osmimetrových vzdálenostech 

zbude 26 zdravých sazenic. Kolik zdravých stromků bylo dovezeno, kolik jich bude vysázeno a 

jak dlouhé stromořadí vznikne?“  

Slovní úloha se týká stromků, cesty podél parku, atd., matematické termíny zastupují čísla 24, 

6, 8, 26.“  
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2   Strategie řešení úloh  
V této kapitole stručně nastíním zajímavé poznatky z oblasti strategie řešení úloh, především 

těch slovních.  

 

2.1   Proces řešení slovní úlohy (podle Fridmana)  
V již citované knize (Novotná, 2000) jsou předloženy další stavební kameny Fridmanovy 

klasifikace, tentokrát již přímo v oblasti řešení slovních úloh.  

Podle knihy (Fridman, 1977, cit. in Novotná, 2000, str. 20) proces řešení slovní úlohy sestává 

ze čtyř základních etap:   

a) ,,Analýza úlohy  

b) Hledání plánu řešení  

c) Uskutečnění nalezeného plánu  

d) Kontrola a posouzení celé činnosti při řešení slovní úlohy“  

Toto pojetí procesu řešení úlohy můžeme ilustrovat na následujícím příkladu (Vocelka, 2008, 

s. 7/př. 2) ze sbírky, kterou ještě více využiji v experimentální části práce:  

,,Karbaníci se sešli ke své obvyklé večerní partičce. Když byly karty rozdány, každý svůj ,,list“ 

okomentoval.  

První: ,,Nemám žádnou žaludskou.“  

Druhý: ,,V balíku budou nejvýše dvě esa.“  

Třetí: ,,Mám právě dva trumfy.“  

Čtvrtý: ,,Každý štych bude můj, pánové…“  

Pátý, pauzírující, se k němu naklonil a dodal: ,,Potřebovalo by to dokoupit aspoň tři 

srdcové.“  

Nebyli to žádní notoričtí lháři, jejich poznámky sloužily jen k oklamání soupeřů. Jestliže 

všechny jejich výroky byly nepravdivé, skutečnost vystihuje jejich negace. Popište, jak tomu 

tedy ve skutečnosti bylo.“  

 

Analýza úlohy: Součástí analýzy úlohy by mělo být patřičné domyšlení jejího kontextu. 

Žaludské karty se vyskytují pouze v sadách hracích karet o velikosti 32.  

Zkušenější hráč snad i dokáže odhadnout, o jakou hru půjde, anebo zda je úloha na realitě 

karetních her nezávislá.  

Z hlediska řešení se mi však jeví důležitější převod úlohy do matematických pojmů.  

V tomto případě nejprve dovozuji, že jde v zásadě o výroky s kvantifikátory.  

(Obávám se, že zadání nevyplývá zcela jednoznačně, že všechny výroky platí zároveň, jak 

zadavatel úlohy očekává.)  

 

Hledání plánu řešení: Provedu negování jednotlivých výroků.  



 

17 
 

 

Uskutečnění nalezeného plánu: Provádím po jednotlivých krocích.  

Negace prvního výroku: ,,Mám aspoň jednu žaludskou.“ (Negací kvantifikátoru ,,žádný“ je 

,,alespoň jeden“.)  

Negace druhého výroku: ,,V balíku budou alespoň tři esa.“ (Negací kvantifikátoru ,,nejvýše 

N“ je ,,alespoň N+1“.)  

Negace třetího výroku: ,,Mám nejvýše jeden nebo alespoň tři trumfy.“ (Negací kvantifikátoru 

,,právě N“ je ,,nejvýše N-1 nebo alespoň N+1“.)  

Negace čtvrtého výroku: ,,Alespoň jeden štych nebude můj, pánové…“ (Negací 

kvantifikátoru ,,každý“ je ,,alespoň jeden ne“.)  

Negace pátého výroku: ,,Potřebovalo by to dokoupit nejvýše dvě srdcové.“ (Negací 

kvantifikátoru ,,aspoň N“ je ,,nejvýše N+1“.)  

 

Kontrola a posouzení celé činnosti při řešení úlohy: Na konci by měla být zformulována 

odpověď, která mě zároveň přivede k otázce, zda nalezené řešení dává smysl v kontextu celé 

úlohy. Je velkou otázkou, pro jak svědomitou kontrolu bych se měl rozhodnout, v tomto 

případě je pole dalších rozvah velmi široké. Nastíním alespoň elementární kontrolu.  

 

Negace prvního výroku: ,,Mám aspoň jednu žaludskou.“  

Tento výrok dává smysl, ve hře očekávám 0 - 8 žaludských karet (v mnoha karetních hrách se 

odstraňuje náhodně vybraný díl karet, což se zdá i z kontextu této úlohy).  

 

Negace druhého výroku: ,,V balíku budou alespoň tři esa.“  

Ve hře očekávám 0 – 4 esa, proto výrok dává smysl. Dále mohu usuzovat, že 2. karbaník 

dedukuje z pohledu do svého listu.  

Negace třetího výroku: ,,Mám nejvýše jeden nebo alespoň tři trumfy.“  

Při očekávaném počtu 0 – 8 trumfů v celé hře jde o nepřekvapivou skutečnost.  

 

Negace čtvrtého výroku: ,,Alespoň jeden štych nebude můj, pánové…“  

Opět velmi uvěřitelná možnost, nabízí se otázka, při jaké konstelaci karet lze takový výsledek 

předpovídat.  

 

Negace pátého výroku: ,,Potřebovalo by to dokoupit nejvýše dvě srdcové.“  

U tohoto výroku velmi těžko posuzovat, komunikace mezi čtvrtým a pátým karbaníkem je pro 

mne záhadou celé úlohy.  
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Celkově se mi jeví nalezené řešení úlohy jako smysluplné. Jistě by mi pomohly údaje o hrané 

hře a jejích pravidlech, lépe bych poté porozuměl kontextu pátého výroku.  

 

2.2   Proces řešení slovní úlohy (podle Novotné)  
V knize (Novotná, 2000) je pro další rozbory upřednostněno následující rozdělení do tří etap 

(s. 21):  

1) ,,Etapa uchopování, která obsahuje  

a) Uchopován í všech objektů a vztahů a identifikaci těch, které se týkají řešené 

situace, a eliminace těch, které jsou ,,navíc“  

b) Hledání a nalezení všech vztahů, které se týkají řešitelského procesu  

c) Hledání a nalezení sjednocujícího pohledu  

d) Získání celkového vhledu do struktury problému  

 

2) Etapa transformace odhalených vztahů do jazyka matematiky a vyřešení 

odpovídajícího matematického problému.  

 

3) Etapa návratu do kontextu zadání úlohy.“  

K tomuto rozdělení autorka podotýká důležitou poznámku (ibid.):  

„Popsaný postup je postupem „ideálním“. V praxi existují odchylky, někdy i závažné. Celý 

proces nemusí vždy probíhat lineárně, řešitel se může k některým etapám vracet nebo 

některou etapu vynechat. Právě tyto případy musí učitel nejčastěji řešit.“  

 

Uchopování úlohy  

Rozčlenění etapy uchopování jsem již citoval výše, ale v příslušné knize nalézáme další 

dělení 

Podle (Eysenck, 1993, cit. in Novotná, 2000, s. 21) autorka rozlišuje sériové a paralelní 

uchopení úlohy:  

,,- Sériové uchopení úlohy, při němž je jeden proces ukončen předtím, než je zahájen další 

proces,  

- paralelní uchopení úlohy, při němž dva nebo více procesů probíhají současně.“  

 

Podle (Hejný, 1995, cit. in Novotná 2000, str. 22) potom autorka rozlišuje uchopení 

s porozuměním a protetické uchopení:  

,,- Uchopení s porozuměním, pokud výsledkem uchopení je porozumění úloze.  

- protetické uchopení, pokud výsledkem uchopení není porozumění úloze.“  

 

Vhled  

Pojem vhled definuje autorka následovně (Novotná, 2000, s. 22):  



 

19 
 

,,Vhledem rozumíme ucelené pochopení vztahů mezi prvky vystupujícími v zadání slovní úlohy 

a uvědomění si souvislostí.“  

 

Reprezentace  

Pojem reprezentace slovní úlohy definuje autorka následovně (Novotná, 2000, s. 23):  

„Reprezentací slovní úlohy budeme v této knize rozumět uchopení zadání úlohy v hlavě 

řešitele (ať už správné, neúplné, či chybné).“  

 

Kódování  

Pojem kódování slovní úlohy definuje autorka následovně (Novotná, 2000, s. 23):  

„Kódováním slovní úlohy rozumíme převádění slovně zadaného problému do vhodného 

znakového systému (referenčního jazyka), který přehledněji i úsporněji zaznamená data, 

podmínky a neznámé řešeného problému. Takový záznam zadání úlohy budeme v dalším textu 

nazývat legendou.“  

 

Referenční jazyk  

Pojem referenční jazyk slovní úlohy definuje autorka následovně (Novotná, 2000, s. 23):  

„Referenční jazyk obsahuje základní symboly a pravidla pro vytváření legendy.“  

 

Strategie  

Nyní se dostanu k ústřednímu pojmu své diplomové práce. Pojem strategie definuje autorka 

následovně (Novotná, 2000, s. 24):  

„Strategií rozumíme řešitelovu odpověď na otázku ,,Jak úlohu řešit?“ Řešitel vytváří souhrn 

pravidel (plán řešení), určující způsob jeho dalšího postupu při řešení slovní úlohy.“ 

Konceptuální a procesuální zadání úlohy  

Dále jsou v knize (Novotná, 2000, s. 25) zavedeny ještě pojmy konceptuálního a 

procesuálního zadání úlohy:  

 

„Říkáme, že úloha je zadána konceptuálně, jestliže zadání je uvedeno jako popis situace, 

která se s časem nemění.  

Říkáme, že úloha je zadána procesuálně, jestliže zadání je uvedeno jako posloupnost 

informací o změnách v situaci, ke kterým postupně dochází.“  

 

Způsob zadání může velmi ovlivnit žákovskou úspěšnost v oblasti kombinatoriky.  
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Původní (konceptuální) zadání převzaté ze zdroje (Krynický, Realisticky.cz, oddíl 9.1.3, 

příklad 6)  

„Král má osm dcer. Urči, kolika způsoby může vybrat dvě dcery, které chce sníst stohlavý 

drak (vzhledem k tomu, že drak bude jíst obě princezny najednou, nezáleží na tom, kterou 

vybereme jako první a kterou jako druhou).“  

 

Alternativní (procesuální) zadání, které bych navrhl např. ve snaze pomoci žákům nalézt 

řešení a pochopit tak problematiku podobných kombinatorických úloh:  

,,Král má osm dcer. Anežku, Báru, Cilku, Deboru, Evelínu, Fanynku, Gábinu a 

Hanku.Nejprve z těchto dcer vybere jednu, která se má stát kořistí stohlavého draka. Následně 

určí ze zbylých dcer druhou, která se má stát obětí stohlavého draka. Urči, kolika způsoby 

může takto vybrat dvě dcery, které chce sníst stohlavý drak (vzhledem k tomu, že drak bude 

jíst obě princezny najednou, nezáleží na tom, kterou vybereme jako první a kterou jako 

druhou).“  

 

2.3   Základní obtíže při řešení slovních úloh (podle Novotné)  
Za základní obtíže při řešení slovních úloh jsou považovány (Novotná, 2000, s. 15)  

„- Žák má nedostatečné předchozí zkušenosti a znalosti související s kontextem nebo s 

potřebným matematickým zázemím úlohy.“  

Komentář: Volba vhodného kontextu pro slovní úlohy je jednou z nejtěžších výzev pro jejího 

tvůrce. Pokud jde o problematiku matematického zázemí, je velkou obtíží, že slovní úlohy 

vyžadují schopnost tasit z různých oblastí matematiky.  

,,- Žák nečte text pozorně s porozuměním.“  

Komentář: Tento problém může souviset s různými poruchami učení. Zdá se mi však, že 

velký problém je celkově nízký trénink v počítání slovních úloh. Žáci, kteřím stačí známka tři 

nebo čtyři si, podle mých pozorování, vytváří již od druhého stupně základní školy strategii 

,,Jakmile vidím slovní úlohu, skočím to. Bodů bude i tak dost.“ Za dlouhá léta takového 

přístupu je schopnost správně číst slovní úlohy logicky narušena.  

„- Žák nesprávně interpretuje jeden nebo více termínů použitých v zadání úlohy.“  

Komentář: Zde mohou být problémy s některými matematickými pojmy, které se shodují 

s pojmy běžného života, ale jejich význam je mírně posunutý.  

„- Žák není schopen spojit oddělené informace a vztahy do jednoho komplexnějšího celku.“  

Komentář: I zde se mi jako možný základem problému jeví nízká zkušenost s řešením 

slovních úloh.  
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2.4   Řešení matematických úloh (rozvaha podle Vyšína)  
Matematické určovací úlohy dále Vyšín charakterizuje: ,,V dané základní množině Ω (obor 

řešení) máme určit podmnožinu P (systém řešení), a to jako obor pravdivosti jisté výrokové 

formy f.“  

V samotné knize (Vyšín, 1962) ilustruje svou analýzu řešitelského postupu na příkladu 

rovnice (str. 21)  

√𝑥 + 1 = 5 − 𝑥. 

 

Ve své práci však na demonstraci této myšlenky použiji následující příklad  (Maturita, jaro 

2016, příklad 5):  

 

 

Zadání  

,,V oboru R řešte:  

2𝑥2−𝑥−3

2𝑥2−2
− 1 = 0     (3.1) 

V záznamovém archu uveďte celý postup řešení.“  

 

Řešení s komentářem (se značením a postupem podle (Vyšín, 1962)) 

Základní množinou Ω (oborem řešení) je v této úloze množina reálných čísel R.  

Podmnožina P (systém řešení) bude množina všech čísel ze základní množiny Ω = R, ležících 

v oboru pravdivosti výrokové formy f.  

Výrokovou formou f je potom rovnost (3.1).  
 

Činností, kterou nazýváme řešením úlohy je podle (Vyšín, 1962) cesta od výrokové formy f 

k jiné výrokové formě g, kterou lze rozhodnout jednoduššími nástroji než původní výrokovou 

formu.  

(Jednodušší rozhodnutelností mám na mysli rozhodnutelnost bez dalších myšlenkových 

operací. Např. nalezení kořenů kvadratického polynomu rozkladem umožní řešit maximálně 

dvě lineární rovnice, zatímco počítání diskriminantu si vyžaduje vyšší množství 

matematických operací.)  

Přesněji řečeno, tvořím postupně (pomocí úprav) výrokové formy  𝑓 = 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3, … , 𝑓𝑛 = 𝑔 s 

obory pravdivosti  

𝑃 = 𝑃1 ⊂ 𝑃2 ⊂ 𝑃3 ⊂ ⋯ ⊂ 𝑃𝑛.  

 

Ekvivalentní úprava je potom taková úprava, která nezmění (nerozšíří) obor pravdivosti 

výrokové formy, tj. platí  
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𝑃𝑖 = 𝑃𝑖+1,     𝑖 = 1,2, … , 𝑛 − 1.  

 

Tento postup úprav se nazývá analýzou čili rozborem matematické úlohy.  

Na našem příkladu tedy upravuji rovnost (3.1).  

Tu uvažuji jako vstupní výrokovou formu 𝑓 = 𝑓1a neznámý obor pravdivosti 𝑃 = 𝑃1.  

Již nyní mohu rozhodnout, že některá čísla v oboru pravdivosti 𝑃 = 𝑃1zajisté nebudou – jde o 

čísla, pro která není výroková forma definována.  

V tomto případě vyjdu ze známého pravidla, že jmenovatel výrazu nesmí být roven nule, aby 

byl výraz platný.  

𝐽𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙 ≠ 0 
2𝑥2 − 2 ≠ 0 

2𝑥2 ≠ 2 

𝑥2 ≠ 1 

|𝑥| = 1 

𝑥 ≠ ±1 

 

V dalším provádíme ekvivalentní úpravy příslušného výrazu. Ekvivalentní úprava mění 

podobu výrazu, ale zachovává jeho obor pravdivosti výrokové formy.  

 

2𝑥2 − 𝑥 − 3

2𝑥2 − 2
−

2𝑥2 − 2

2𝑥2 − 2
= 0 

Výroková forma 𝑓2, na základě ekvivalentní úpravy platí 𝑃1 = 𝑃2.  

 

2𝑥2 − 𝑥 − 3 − 2𝑥2 + 2

2𝑥2 − 2
= 0 

Výroková forma 𝑓3, na základě ekvivalentní úpravy platí 𝑃2 = 𝑃3.  

 

−𝑥 − 1

2𝑥2 − 2
= 0 

Výroková forma 𝑓4, na základě ekvivalentní úpravy platí 𝑃3 = 𝑃4.  

 

−(𝑥 + 1)

2(𝑥 + 1)(𝑥 − 1)
= 0 

Výroková forma 𝑓5, na základě ekvivalentní úpravy platí 𝑃4 = 𝑃5.  
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−1

2(𝑥 − 1)
= 0 

Výroková forma 𝑓6, na základě ekvivalentní úpravy platí 𝑃5 = 𝑃6.  

 

−1 = 0 a zároveň 2(𝑥 − 1) ≠ 0  

Výroková forma 𝑓7 = 𝑔, na základě ekvivalentní úpravy platí 𝑃6 = 𝑃7.  

Vidíme, že výroková forma není splněna nikdy, z čehož jednoznačně 𝑃 = ∅. Daná rovnice 

tedy nemá žádné reálné řešení.  

 

2.5   Možný rozbor úlohy  
Zde bych rád představil myšlenku, která je inspirována knihou (Polya, 1981). V této knize je 

v 6. kapitole Widening the scope představen způsob, jak velké třídy různých zadání lze 

přirozeně přeformulovat do jazyka rovnic. V podobném duchu se pokusím převyprávět i tuto 

ukázkovou úlohu.  

V podúloze a) fakticky řeším soustavu následujících 4 rovnic se 4 neznámými a 5 

podmínkami:  

Rovnice (celkem 4)  

(5 + 𝑥1 + 9) 𝑚𝑜𝑑 10 = 8,    
(8 + 𝑥2 + 8) 𝑚𝑜𝑑 10 = 9 − (5 + 𝑥1 + 9) 𝑑𝑖𝑣 10,    
(6 + 𝑥3 + 6) 𝑚𝑜𝑑 10 = 6 − (8 + 𝑥2 + 8) 𝑑𝑖𝑣 10,    
(2 + 𝑥4 + 9) 𝑚𝑜𝑑 10 = 4 − (6 + 𝑥3 + 6) 𝑑𝑖𝑣 10.    

Podmínky (celkem 5)  

𝑥1 ∈ {0,1,2, … ,9}, 

𝑥2 ∈ {0,1,2, … ,9}, 

𝑥3 ∈ {0,1,2, … ,9}, 

𝑥4 ∈ {0,1,2, … ,9}, 

3 = 4 − (2 + 𝑥4 + 9) 𝑑𝑖𝑣 10. 

Toto rovníkové řešení je podstatně složitější než automatizované řešení, které vyplývá z dobře 

ovládnutého algoritmu pro písemné sčítání.  

 

V podúloze b) se mi jeví výhodnější převádět odčítání na sčítání, takže dostávám nové zadání:  

b) sčítání  

     2       4                   

         5    7     

  --------------- 

      3  2   9   0                       
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Poté řeším soustavu následujících 3 rovnic se 3 neznámými a 4 podmínkami:  

Rovnice (celkem3)  

(0 + 𝑥1) 𝑚𝑜𝑑 10 = 4,    
(7 + 𝑥2) 𝑚𝑜𝑑 10 = 9 − (0 + 𝑥1) 𝑑𝑖𝑣 10,    
(5 + 𝑥3) 𝑚𝑜𝑑 10 = 2 − (7 + 𝑥2) 𝑑𝑖𝑣 10,    

Podmínky (celkem 4)  

𝑥1 ∈ {0,1,2, … ,9}, 

𝑥2 ∈ {0,1,2, … ,9}, 

𝑥3 ∈ {0,1,2, … ,9}, 

2 = 3 − (5 + 𝑥3) 𝑑𝑖𝑣 10. 

 

Podúloha c) je z hlediska uvedené transformace vysoce náročná a proto její rozbor neuvedu.  

 

2.6   Možná řešení dříve uvedené úlohy  
Nyní ukáži dva z možných řešitelských přístupů k dříve uvedené ilustrační úloze 1.1.  

Z hlediska terminologie určovacích úloh v tomto případě hledáme alespoň jedno řešení.  

 

Nejprve předvedu rovnicové řešení:  

Sestavím rovnici:  

40𝑚 =
1

25𝑚2
,     𝑚 ≠ 0. 

Dále upravuji:  

1000𝑚3 = 1, 

𝑚3 =
1

1000
, 

𝑚 =
1

10
. 

 

 

Nyní ukáži, jak může vypadat řešení systematickým pokusem:  

Položím první odhad řešení:  

𝑚1 = 1 

10 ∙ 1 ∙ 4 = 40 
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1 ∙ 25 ∙ 1 = 25 

40 ≠
1

25
 

Zkusíme jiné řešení:  

𝑚2 = 2 

10 ∙ 2 ∙ 4 = 80 

2 ∙ 25 ∙ 2 = 100 

80 ≠
1

100
 

Zvětšení odhadu ,,zvětšilo nepoměr“ mezi oběma stranami ,,rovnice“, proto odhad zmenším:  

𝑚3 =
1

2
 

10 ∙
1

2
∙ 4 = 20 

1

2
∙ 25 ∙

1

2
=

25

4
 

20 ≠
4

25
 

Zkusím další zmenšení odhadu, tentokrát výraznější:  

𝑚4 =
1

10
 

10 ∙
1

10
∙ 4 = 4 

1

10
∙ 25 ∙

1

10
=

25

100
=

1

4
 

4 = 4 

Systematickým pokusem jsem nalezl ve 4. kroku řešení 𝑚 = 4.  
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3   Příprava a realizace experimentu  
Než jsem přistoupil k experimentální části své diplomové práce, musel jsem vyřešit otázku, 

podle jakého klíče vyberu zkoumané úlohy.  

Pro jaký ročník budu vybírat vhodné úlohy? Jakou nastavím obtížnost? Osvojení jakých 

matematických metod budu přednostně zkoumat? Anebo budu zkoumat nějaký společný 

prvek pro různá zadání?  

Na následujících stránkách nastíním, co mě vedlo k výběru úloh, které se poté objeví v 

samotném experimentu.  

 

3.1   Užší zaměření – matematická gramotnost, práce s daty  
Moje úvaha nad zaměřením diplomové práce vychází z postavení matematiky v celém 

českém školském systému, jakož i skutečnosti, jak žáci matematiku vnímají.  

Matematika patří mezi významné a zároveň obávané předměty českého školství, její 

postavení však v historii prošlo význačnými proměnami. Mnoho učitelů je často 

konfrontováno s otázkou svých žáků: ,,A k čemu nám to v životě bude?“  

Přitom žáci velmi často argumentují, že vše zvládnou moderní počítače, internet v mobilu 

apod. Sám jsem se velmi nedávno s námitkou chytrých mobilů setkal, když jsem žáky 

motivoval možností pamatovat si jízdní řády na základě jejich lineárního principu.  

Paradoxně je tak přirozená důvěra ve smysl matematického poznání ohrožena rozvojem 

moderní informatiky se všemi jejími výpočetními dovednostmi, ačkoliv tento vědní obor je 

tažen masivním rozvojem mnoha matematických disciplín.  

 

Petr Vopěnka k tomu dodává ve (Sborník, 2002, str. 35 – 36): ,,Dnes však – na přelomu 

tisíciletí – opanovala pole praktického užití matematiky informatika. Ta ho navíc, opřena o 

nesmírně výkonné počítače, obsáhla v takové šíři, jakou matematici svými takříkajíc ručně 

prováděnými výpočty a výkresy nikdy nedosáhli a ani dosáhnout nemohli. Následkem toho – 

ačkoliv matematika nezanedbatelným způsobem přispěla k objevu počítačů, ačkoliv v 

informatice se dobře uplatňuje, ačkoliv zavádění počítačů je provázeno nebývalým rozvojem 

finitní matematiky – vystupuje pravě v souvislosti s informatikou otázka po smyslu matematiky 

v neodbytné naléhavosti. Začínají ji veřejně klast ti, kteří pravě v praktických uplatněních 

matematiky spatřovali její smysl. Tak došlo k tomu, že laciným leč účinným zakrytím hlubšího 

smyslu matematiky jejím praktickým uplatněním se otázka po smyslu matematiky pomalu 

stává otázkou po smyslu její další existence“  

 

(V této zajímavé úvaze autor dále ukazuje dva podobné milníky předchozího vývoje 

matematiky v minulosti, ale nebudu zde odbočovat od tématu své práce.)  

Osobně se domnívám, že klíčovou kompetencí v moderní informační společnosti je 

matematická gramotnost zejména ve smyslu správného porozumění různým skutečným i 

zdánlivým souvislostem, které jsou čtenářům (případně posluchačům) mediálním světem 

podávány.  

Z hlediska RVP ZV má k této problematice nejblíže tematický okruh Závislosti, vztahy a 

práce s daty.  
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Z hlediska RVP SŠ - v gymnaziální verzi (RVP SŠ/Gym, internet) se příslušná tematika 

objevuje ve vzdělávacím obsahu Práce s daty, kombinatorika a pravděpodobnost a 

vzdělávacím obsahu Závislosti a funkční vztahy.  

Tato vzdělávací témata pro mě budou určujícím zúžením pro zaměření provedeného 

experimentu.  

Nejprve ilustruji význam uvedených témat citací přímo z důležitých školských dokumentů.  

Rámcový vzdělávací program (RVP) pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace uvádí 

následující: ,,Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena 

především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro 

užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v 

praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji 

nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další 

úspěšné studium“  

Zde stojí za podtrhnutí pojem matematická gramotnost, který nyní lépe nastíním. Podle 

(Příručka, 2010, s. 22) je matematická gramotnost definována slovy:  

,,Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje 

matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby 

splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.“   

 

Podle (Metodický portál RVP, 2011) lze matematickou gramotnost rozdělit do 3 složek:  

 

1) „Situace a kontexty, do nichž jsou zasazeny problémy, které mají žáci řešit a aplikovat 

tak získané vědomosti a dovednosti,  

 

2) Kompetence, které se uplatňují při řešení problémů,  

 

3) Matematický obsah, tvořený strukturami a pojmy nutnými k formulaci matematické 

podstaty problémů.“  

 

Domnívám se, že v dnešním světě plném manipulace, (podbízivé) reklamy, sofistikovaného 

marketingu, vzájemné provázanosti a bohužel i nejrůznějších typů politicko-ideologické 

propagandy je matematická gramotnost nezbytnou součástí dovednosti zvané kritické 

myšlení. Proto je potřeba, aby moderní občan uměl dobře porozumět schématům, tabulkám, 

závislostem, korelacím (často předváděným jako kauzality) apod.  

 

Rámcový vzdělávací plán pro základní vzdělávání (RVP ZV, internet) vymezuje čtyři 

tematické okruhy matematiky:  

1) „Číslo a početní operace / Číslo a proměnná (1. stupeň / 2. stupeň);  

2) Závislosti, vztahy a práce s daty;  

3) Geometrie v rovině a v prostoru;  

4) Nestandardní aplikační úlohy a problémy.“    

 

Ve své diplomové práci se více zaměřím na druhý tematický okruh, který se ovšem prolíná s 

prvním i čtvrtým, v některých případech i s třetím tematickým okruhem. Matematicky 

gramotný žák by měl podle mého názoru umět v širokých matematických aplikacích vhodně 

volit strategie z nejrůznějších oblastí matematiky. Zároveň je nutno pamatovat, že mnoho 
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žáků potká matematiku v její školské podobě spíše okrajově, daleko důležitější pro ně bude 

zvládnutí protomatematických dovedností, které jsou, např. v duchu knihy (Hejný – Kuřina, 

2009) tím nejpodstatnějším.  

V této knize se píše (Hejný – Kuřina, 2009, str. 189) následující: ,,V našem pojetí vyučování 

nám nejde o matematiku pro všechny, ale pro matematiku pro každého. V matematice pro 

všechny půjde vždy o těžko splnitelný, závazně stanovený okruh matematických požadavků, 

který ve školní praxi často vede k formalismu. Skutečností přitom zůstává, že většinu 

matematických poznatků, které škola učí, stejně převážná část populace nepoužije a budujeme 

fikci, když tvrdíme, že jsou pro matematické vzdělání nezbytné.“ 

Za protomatematické dovednosti autoři (Hejný – Kuřina, 2009) považují tyto: „Umění 

abstrahovat, umění sestrojovat, umění počítat, umění vidět, umění dokazovat.“  

Podívejme se však ještě na to, jak RVP ZV popisuje zmíněný tematický okruh:  

,,V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy 

změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich 

reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že 

změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a 

závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují 

a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného 

počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k 

pochopení pojmu funkce.“  

 

3.1.1   Reflexe sledovaných dovedností v mezinárodních 

průzkumech  
Tématu práce s daty v matematice se zabývají dva významné výzkumy, do nichž se Česká 

republika od 90. let zapojuje. Jsou to průzkumy PISA a TIMSS. Nyní tyto průzkumy stručně 

nastíním podle (Wikipedia: PISA) a (Wikipedia: TIMSS).  

PISA je mezinárodní výzkum, který se zabývá 15-letými žáky a jejich školním výkonem 

v matematice, fyzice a čtení. Průzkum proběhl v letech 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 a 2015. 

Zkratka PISA znamená Programme for International Student Assessment. Tedy Program pro 

mezinárodní posouzení studentů.  

V oblasti matematiky se PISA zabývá matematickou gramotností, tj. schopností použít 

matematické znalosti k řešení úloh v kontextu reálného světa. Úlohy jsou orientované na 

schopnost správně zvolit řešitelské strategie z širokého repertoáru matematických znalostí.  

Podobným výzkumem je TIMSS = Trends in International Mathematics and Science Study = 

Tendence v mezinárodním studiu matematiky a fyziky. Ten je však orientován více na 

klasické (školní) matematické obsahy.  

Podle (Wikipedia CS: PISA): PISA je zkratka pro mezinárodní průzkum znalostí studentů (z 

anglického Programme for International Student Assessment). Cílem je celosvětové 

porovnání stupně znalostí 15letých studentů. Poprvé se tento průzkum uskutečnil v roce 2000 

a opakuje se každé tři roky. Program PISA je koordinován organizací OECD, která chce 

tímto způsobem zlepšit vzdělávací politiku a výsledky dosahované ve vzdělávání.  
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3.2   Ukázkové rozbory úloh orientovaných na práci s daty  
Zde opět vycházím z jarní maturitní zkoušky z matematiky 2016 (rozšířená verze) (Maturita+, 

jaro 2016, úloha 22):  

Zadání  

V hotelu je 10 hostů. V tabulce je uvedeno, zda se domluví, či nedomluví anglicky nebo 

francouzsky.  

 Domluví se francouzsky Nedomluví se francouzsky 

Domluví se anglicky 2 3 

Nedomluví se anglicky 1 4 

 

Jaká je pravděpodobnost, že se spolu domluví anglicky nebo francouzsky dva náhodně 

vybraní hosté?  

A) 
1

3
 

B) 
3

5
 

C) 
3

10
 

D) 
4

15
 

E) Jiná pravděpodobnost  

Řešení  

Nejspolehlivějším postupem z mého pohledu úplný rozklad na dílčí pravděpodobnosti.  

Krok 1  

Z tabulky vyčteme, že mezi 10 hosty: 2 mluví oběma jazyky, 3 jen anglicky, 1 jen 

francouzsky a 2 žádným z těchto jazyků.  

Krok 2  

Jelikož při losování dvou různých hostů jde o výběr bez vracení, můžeme předpokládat, že 

nejprve losujeme prvního a poté druhého porovnávaného hosta.  

Krok 3  

V 1. tahu táhneme:  

Znalce obou jazyků … pravděpodobnost 𝑃(𝐴, 𝐹) =
2

10
=

1

5
 

Znalce jen angličtiny … pravděpodobnost 𝑃(𝐴, 𝑁𝐹) =
3

10
 

Znalce jen francouzštiny … pravděpodobnost 𝑃(𝑁𝐴, 𝐹) =
1

10
 

Neznalce obou jazyků … pravděpodobnost  獭(𝑁𝐴, 𝑁𝐹) =
4

10
=

2

5
 

Krok 4  
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Pravděpodobnost dorozumění je vlastně ,,pravděpodobnost, že v 1. tahu vytáhneme někoho 

(kdo umí aspoň jeden jazyk) a ve 2. tahu někoho, kdo se s ním dorozumí.“ Proto je vhodné 

vynásobit podmíněnými pravděpodobnostmi.  

𝑃 = 𝑃(𝐴, 𝐹) ∙ (1 − 𝑃(𝐴, 𝐹 | 𝑁𝐴, 𝑁𝐹)) + 𝑃(𝐴, 𝑁𝐹) ∙ (𝑃(𝐴, 𝑁𝐹 | 𝐴, 𝐹) + 𝑃(𝐴, 𝑁𝐹 | 𝐴, 𝑁𝐹)) + 

+𝑃(𝑁𝐴, 𝐹) ∙ (𝑃(𝑁𝐴, 𝐹 | 𝐴, 𝐹) + 𝑃(𝑁𝐴, 𝐹 | 𝑁𝐴, 𝐹)) 

Krok 5  

Po dosazení vychází  

𝑃 =
1

5
∙ (1 −

4

9
) +

3

10
∙ (

2

9
+

2

9
) +

1

10
∙ (

2

9
+

0

9
) 

𝑃 =
1

5
∙

5

9
+

3

10
∙

4

9
+

1

10
∙

2

9
=

1

9
+

2

15
+

1

45
=

5 + 6 + 1

45
=

12

45
=

4

15
= 0,2666 … 

Odpověď: Správně je D) 
4

15
, neboli 26,67 %.  

Jiná úloha (Maturita, jaro 2016, úloha 19)  

Zadání  

„Graf udává četnost známek z písemné práce, avšak počet jedniček není uveden. Medián je 

2,5.  

 

 
 

Kolik písemných prací bylo oznámkováno  

A) 16  

B) 17  

C) 18  

D) 19  

E) Jiný počet“  

 

Řešení (vlastní návrh)  

 

Krok 1  

Medián je taková hodnota statistického znaku, že u poloviny objektů je nižší a u poloviny 

vyšší.  

 

Krok 2  
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To znamená, že písemek hodnocených 3 a hůře bude stejně jako hodnocených 2 a lépe. 

Jelikož 3 a horších je 8 písemek, bude také 8 písemek 2 a lepších. Z toho ovšem plynou 2 

písemky ohodnocené 1.  

 

Krok 3  

Celkově tedy bylo oznámkováno 16 písemných prací.  
 

 

3.3   Shrnutí předexperimentálních úvah  
Experiment jsem rozdělil do dvou částí – části pro ZŠ a části pro SŠ. Tomu odpovídá i členění 

této kapitoly mojí práce.  

V obou složkách jsem úlohy převzal ze vhodných sbírek, zároveň jsem svůj výběr zaměřil 

tak, aby testoval skutečně životné matematické poznatky. Tedy schopnost ke slovní úloze 

vybrat z arzenálu naučených matematických dovedností ty správné a úlohu vyřešit.  

Přitom jsem vybíral úlohy, kde je významná role informační gramotnosti, tedy takové, že 

jejich součástí je schopnost dobře číst v tabulkách, diagramech, schématech, vyhlášeních 

apod.  

 

3.4   Experiment pro ZŠ  
Nyní přistoupím k popisu experimentu pro 2. stupeň základních škol. Experiment jsem 

prováděl na nižším stupni víceletých gymnázií, kde mám lepší kontakty, jde o ročníky, které 

2. stupni základních škol odpovídají. Vybral jsem čtyři úlohy a zkoumal je na následujícím 

vzorku žáků  

1) Kvarta Křesťanského gymnázia Hostivař (19 žáků)  

2) Tercie Gymnázia Nad Alejí (22 žáků)  

3) První ročník šestiletého Gymnázia Praha-Čakovice (30 žáků)  

 

Úloha Z1 (1. úloha pro ZŠ)  

První úloha, kterou jsem do svého průzkumu vybral, se týká procent a převodů jednotek. Jsem 

přesvědčen, že uchopení pojmu procento je velmi důležitou součástí matematiky právě pro 

četné aplikace.  

 

Zdroj úlohy  

Jde o převzatou úlohu ze zdroje (Odvárko – Kadleček P/7, 2012, s. 111, úl. 13).  

 

Znění úlohy  

„Národní park Šumava  
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Národní park Šumava byl vyhlášen v roce 1991. Jeho rozloha je 690 𝑘𝑚2
, podíl lesů je 81 %. 

Z celkové rozlohy 690 𝑘𝑚2
 tvoří přírodně nejcennější I. zóny 13 % a území s omezením 

vstupu z důvodu ochrany přírody 16 %.  

a) Kolik čtverečných kilometrů tvoří v Národním parku Šumava lesy?  

b) Kolik čtverečných kilometrů zaujímají I. zóny?  

c) Kolik čtverečných kilometrů tvoří území s omezením vstupu?  

d) Převeď získané výsledky z a) až c) na hektary.“  

 

 

 

Možné strategie  

Tuto úlohu vnímám jako snadnou v tom smyslu, že očekávám většinově správné řešení. Po 

správném uchopení zadání stačí správně použít kalkulačku, kterou jsem u tohoto příkladu 

povolil. Vyšší míru neúspěchu lze čekat u závěrečného převodu na hektary – hned ze dvou 

důvodů: 1) ne každý žák si definici hektaru pamatuje, 2) i žák, který definici hektaru zná, 

může mít potíže s převodem různých plošných jednotek. K tomuto vnímání obou možných 

obtíží při řešení mne vedou zkušenosti z praxe.  

 

Proto pro účely dalšího zkoumání rozdělím otázky a), b), c) a d) na dvě skupiny. Zatímco 

otázky a), b), c) se týkají výlučně pojmu procento, otázka d) se týká pojmu hektar.  

Pro řešení otázek a), b) a c) navrhnu dvě strategie  

Strategie Z1-I: Její podstatou je násobení celkové rozlohy Šumavského parku příslušným 

sledovaným podílem.  

U této strategie mě napadly její možné modifikace, proto dále sleduji i jejich rozložení.  

 

Strategie Z1-II: Její podstatou je čisté použití přímé úměrnosti.  

  

Obecná řešitelská strategie Z1-I (podle autora práce)  

a) Rozlohu lesů vypočítáme jako 81 % z celkové rozlohy, která je 690 km2
. Počítáme 

tedy:  

𝑙 = 690 ∙
81

100
, 

𝑙 = 558,9km2. 

Lesy tvoří (po zaokrouhlení) 559 𝑘𝑚2
.  

 

b) Rozlohu I. zón počítáme podobným způsobem, využíváme údaje o 13 % a zopakované 

rozlohy parku:   
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𝑧 = 690 ∙
13

100
, 

𝑧 = 89,7km2. 

První zóny tvoří (po zaokrouhlení) 90 km2
.  

 

c) I v případě území s omezením vstupu postupujeme analogicky, s údajem o 16 % a 

rozlohou parku:  

𝑜 = 690 ∙
16

100
, 

𝑜 = 110,4km2. 

První zóny tvoří (po zaokrouhlení) 110 km2
.  

d) Převod z 𝑘𝑚2
na ℎ𝑎 můžeme provést s přípravnou úvahou:  

1ha = (100m)𝑥(100m), 

1ha = (0,1𝑘m)𝑥(0,1km), 

1ha = 0,01km2, 

1km2 = 100ha. 

Po této úvaze můžeme převádět výsledky na hektary velmi snadno  

 

Lesní rozlohu 559 km2 vynásobíme číslem 100 a získáme 55 900 ha.  

Rozlohu prvních zón 90 km2
vynásobíme číslem 100 a získáme 9 000 ha.  

Rozlohu území s omezení vstupu 110 km2
vynásobíme číslem 100 a získáme 11 000 

ha.  

 

Modifikace této řešitelské strategie  

Modifikace Z1-IA (násobení zlomkem zastupujícím procenta)  

Tato modifikace je charakteristická úpravou, kterou sám uvádím. (Teprve další modifikace se 

odlišují.) Do této strategie tedy zařadím příklady, kdy žák počítá natřikrát.  

𝑙 = 690 ∙
81

100
= 558,9(𝑘𝑚2), 

 摥 = 690 ∙
13

100
= 89,7 (𝑘𝑚2), 

𝑜 = 690 ∙
16

100
= 110,4𝑘𝑚2.  

 

Modifikace Z1-IB (vyjádření jednoho procenta předchází dalším úvahám)  

Tato modifikace je charakteristická skutečností, že žák si vyjádří nejprve velikost 1 % z celé 

rozlohy NP Šumava, poté následují výpočty konkrétních podílů.  

1 % =
690

100
= 6,9 𝑘𝑚2, 

𝑙 = 6,9 ∙ 81 = 558,9(𝑘𝑚2), 

𝑧 = 6,9 ∙ 13 = 89,7 (𝑘𝑚2), 

𝑜 = 6,9 ∙ 16 = 110,4𝑘𝑚2. 
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Modifikace Z1-IC (opakované nalezení a využití jednoho procenta)  

Tato modifikace se podobá modifikaci Z1-I ve smyslu trojího analogického počítání a 

modifikaci Z1-II ve smyslu vyjádření 1 % před dalším výpočtem.  

Alternativní řešitelskou strategií je použití přímé úměrnosti.  

 

 

Řešitelská strategie Z1-II (čisté použití přímé úměrnosti)  

Případ, kdy žák u podloh a), b), c) použije bez jakýchkoliv ulehčujících triků přímou 

úměrnost. Obvykle to vypadá zhruba následovně.  

Podúloha a)  

690𝑘𝑚2 = 100 %, 

𝑥 𝑘𝑚2 = 81 %, 

𝑥

690
=

81

100
, 

690

1
∙

81

100
= 558,9 𝑘𝑚2

. 

 

 

 

Podúloha b)  

690𝑘𝑚2 = 100 %, 

𝑥 𝑘𝑚2 = 16 %, 

𝑥

690
=

16

100
, 

690

1
∙

16

100
= 110,4 𝑘𝑚2

. 

 

 

Podúloha c)  

690𝑘𝑚2 = 100 %, 

𝑥 𝑘𝑚2 = 13 %, 

𝑥

690
=

13

100
, 

690

1
∙

13

100
= 89,7 𝑘𝑚2

. 
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Očekávání 1: V 1. ročníku šestiletého gymnázia bude častější volba strategie Z1-II než na 

zbylých dvou sledovaných školách.  

Zdůvodnění: Přímá a nepřímá úměrnost (typicky v podobě trojčlenky) by mohli být 

populárnější u žáků, kteří byli až dosud formování ryze na základních školách. Toto podezření 

mám podložené pozorováním žákovských prací na mé škole. Zatímco žáci, kteří k nám přešli 

po jednom roce gymnázia, častěji volí méně mechanická řešení, u žáků, kteří přišli z 9. 

ročníku základní školy je právě trojčlenky vysoce automatizována a patří k jejich nejsilnějším 

stránkám v průběhu prvního ročníku. Trojčlenka je více preferována slabšími žáky, kteří jsou 

méně jistí v celkovém vhledu do úloh. Z důvodu selektivity přijímacích zkoušek bych 

takových žáků očekával více na šestiletých než na osmiletých gymnáziích.  

Způsob ověření: Pokud strategie Z1-II bude na šestiletém gymnázium častější než na každém 

ze dvou osmiletých gymnázií, budeme očekávání považovat za potvrzené. V opačném případě 

budeme očekávání považovat za zamítnuté.  

 

Očekávání 2: Uživatelé strategie Z1-II budou méně úspěšní v rozdílové podúloze d) oproti 

uživatelům různých modifikací strategie Z1-I.  

Zdůvodnění: Podúloha d) je jediným výraznějším kamenem úrazu nežli předchozí podúlohy 

a), b), c). Proto ji více sleduji – převod plošných jednotek se od zbytku úlohy odlišuje. Navíc 

si nejsem jist, zda dnešní žáci mají tak dobře upevněn pojem hektar (a třeba i související ar), 

je zajímavé sledovat, zda si ho ještě pamatují.  

Způsob ověření: Bude doplněn.  

 

Výzkum úlohy Z1 na Křesťanském gymnáziu Hostivař  

Na tomto gymnáziu byla nejpreferovanější modifikací Z1-IA, těsně následovaná modifikací 

Z1-IB. Strategie Z1-IC se vyskytovala méně a strategie Z1-II vůbec.  

Strategie (modifikace) Četnost Podíl 

Modifikace Z1-IA 7 36,8 % 

Modifikace Z1-IB 6 31,6 % 

Modifikace Z1-IC 3 15,8 % 

Strategie Z1-II 0 0 % 

Alternativní postup 1 5,3 % 

Nedostatečný zápis 1 5,3 % 

Neřešeno 1 5,3 % 

 

Tabulka 1: Strategie (modifikace) použité v kvartě Křesťanského gymnázia Hostivař (19 

žáků)  

 

Celkově byla úspěšnost úlohy vysoká, převážila však chybná řešení v závěrečném převodu na 

hektary.  

Otázka Správně Chybně  Úspěšnost 

a) 17 2 89,5 % 

b) 18 1 94,7 % 
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c) 18 1 94,7 % 

d) 8 11 42,1 % 

 

Tabulka 2: Úspěšnosti pro kvartu Křesťanského gymnázia Hostivař, která řešila tuto úlohu 

(19 žáků)  

 

Závěrem ještě uvedu souvislost mezi zvolenou strategií a úspěšností v závěrečném převodu. 

Tato souvislost získá výpovědní hodnotu až v závěrečném součtu tabulek.  

Strategie 

(modifikace) 

Správně vyřešené d) Chybně vyřešené d) Úspěšnost 

Modifikace Z1-IA 3 4 42,9 % 

Modifikace Z1-IB 2 4 33,3 % 

Modifikace Z1-IC 2 1 66,7 % 

Strategie Z1-II 0 0 - 

 

Tabulka 3: Porovnání souvislosti hlavních strategií s řešením podúlohy d) na KG Hostivař  

 

 

Výzkum úlohy Z1 na Gymnáziu Nad Alejí  

Na tomto gymnáziu byla nejpreferovanější modifikací Z1-IB, s výrazným odstupem 

následovaná modifikacemi Z1-IC a Z1-II. Strategie Z1-I se vůbec nevyskytnula.  

 

Strategie (modifikace) Četnost Podíl 

Modifikace Z1-IA 0 0 % 

Modifikace Z1-IB 12 54,5 % 

Modifikace Z1-IC 5 22,7 % 

Strategie Z1-II 4 18,2 % 

Alternativní postup 1 4,5 % 

Neřešeno 0 0 % 

 

Tabulka 4: Strategie (modifikace) použité v tercii Gymnázia Nad Alejí (22 žáků)  

 

S výjimkou závěrečného převodu na hektary byla úspěšnost stoprocentní. Ve zmíněné 

poslední položce byla úspěšnost nadpoloviční, čímž se Gymnázium Nad Alejí odlišilo od 

ostatních dvou zkoumaných škol.  

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a) 22 0 100 % 

b) 22 0 100 % 

c) 22 0 100 % 
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d) 12 10 54,5 % 

 

Tabulka 5: Úspěšnosti pro tercii Gymnázia Nad Alejí, která řešila tuto úlohu (22 žáků)  

 

Závěrem ještě uvedu souvislost mezi zvolenou strategií a úspěšností v závěrečném převodu. 

Tato souvislost získá výpovědní hodnotu až v závěrečném součtu tabulek.  

Strategie 

(modifikace) 

Správně Chybně Úspěšnost 

Modifikace Z1-IA 0 0 - 

Modifikace Z1-IB 7 5 58,3 % 

Modifikace Z1-IC 4 1 80 % 

Strategie Z1-II 0 4 0 % 

 

Tabulka 6: Porovnání souvislosti hlavních strategií s řešením podúlohy d) na Gymnáziu Nad 

Alejí  

 

Výzkum úlohy Z1 na Gymnáziu Praha - Čakovice  

Na tomto gymnáziu byla nejpreferovanější modifikací Z1-IB, s výrazným odstupem 

následovaná modifikacemi Z1-IA a Z1-II. Strategie Z1-IC se vůbec nevyskytnula.  

 

Strategie (modifikace) Četnost Podíl 

Modifikace Z1-IA 3 10 % 

Modifikace Z1-IB 10 33,3 % 

Modifikace Z1-IC 0 0 % 

Strategie Z1-II 4 13,3 % 

Alternativní postup 1 2,5 % 

Neřešeno 12 40 % 

 

Tabulka 7: Strategie (modifikace) použitých v 1. ročníku šestiletého Gymnázia Praha-

Čakovice (30 žáků)  

 

Celkově byla úspěšnost úlohy vysoká, výrazně však převážila chybná řešení v závěrečném 

převodu na hektary.  

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a) 29 1 96,7 % 

b) 27 3 90 % 

c) 27 3 90 % 

d) 5 25 16,7 % 

 

Tabulka 8: Úspěšnosti pro 1. ročník šestiletého Gymnázia Praha-Čakovice, který řešil tuto 

úlohu (30 žáků)  
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Závěrem ještě uvedu souvislost mezi zvolenou strategií a úspěšností v závěrečném převodu. 

Tato souvislost získá výpovědní hodnotu až v závěrečném součtu tabulek.  

Strategie 

(modifikace) 

Správně Chybně Úspěšnost 

Modifikace Z1-IA 1 2 33,3 % 

Modifikace Z1-IB 2 8 20 % 

Modifikace Z1-IC 0 0 - 

Strategie Z1-II 0 4 0 % 

 

Tabulka 9: Porovnání souvislosti hlavních strategií s řešením podúlohy d) na Gymnáziu 

Praha-Čakovice  

 

 

 

 

Celkové výsledné porovnání  

V celkovém součtu dominovala jednoznačně strategie Z1-IB. Tvořila navíc takřka polovinu 

všech použitých řešení (tj. při vyřazení žáků, kteří úlohu z nějakého důvodu neřešili).  

Strategie (modifikace) Četnost Podíl 

Strategie Z1-IA 10 14,1 % 

Strategie Z1-IB 28 39,4 % 

Strategie Z1-IC 8 11,3 % 

Strategie Z1-II 8 11,3 % 

Alternativní postup 3 4,2 % 

Nedostatečný zápis 1 1,4 % 

Neřešeno 13 18,3 % 

 

Strategie (modifikace) Četnost Podíl 

Strategie Z1-IA 10 14,1 % 

Strategie Z1-IB 28 39,4 % 

Strategie Z1-IC 8 11,3 % 

Strategie Z1-II 8 11,3 % 

Alternativní postup 4 5,6 % 

Neřešeno 13 18,3 % 

 

Tabulka 10: Strategie (modifikace) použité v celkovém součtu sledovaných škol (71 žáků)  

 

V otázkách a), b), c) se celková úspěšnost pohybovala okolo 95 %, zatímco v otázce d) 

týkající se převodu na hektary byla sotva třetinová.  
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Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a) 68 3 95,8 % 

b) 67 4 94,4 % 

c) 67 4 94,4 % 

d) 25 46 35,2 % 

 

Tabulka 11: Úspěšnosti v celkovém součtu sledovaných škol (71 žáků)  

 

 

Souvislosti mezi zvolenými strategiemi a úspěšností v převodu na hektary.  

Strategie 

(modifikace) 

Správně Chybně Úspěšnost 

Modifikace Z1-IA 4 6 40 % 

Modifikace Z1-IB 11 17 39,3 % 

Modifikace Z1-IC 6 2 75 % 

Strategie Z1-II 0 8 0 % 

 

Tabulka 12: Porovnání souvislosti hlavních strategií s řešením podúlohy d) v celkovém součtu 

sledovaných škol (71 žáků)  

 

 

Graf 1: Celková úspěšnost v úloze Z1  
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Graf 2: Úspěšnost v převodu na hektary – srovnání šestiletého gymnázia a společného vzorku 

obou osmiletých gymnázií (v %)  

 

 

 

Jak se potvrdilo Očekávání 1? 

Očekávání 1: V 1. ročníku šestiletého gymnázia bude častější volba strategie Z1-II než na 

zbylých dvou sledovaných školách.  

Zdůvodnění: Přímá a nepřímá úměrnost (typicky v podobě trojčlenky) jsou podle mého soudu 

populárnější u žáků, kteří byli až dosud formování ryze na základních školách. Také je více 

preferována slabšími žáky, kteří jsou méně jistí v celkovém vhledu do úloh. Z důvodu 

selektivity přijímacích zkoušek bych takových žáků očekával více na šestiletých než na 

osmiletých gymnáziích.  

Způsob ověření: Pokud strategie Z1-II bude na šestiletém gymnázium častější než na každém 

ze dvou osmiletých gymnázií, budeme očekávání považovat za potvrzené. V opačném případě 

budeme očekávání považovat za zamítnuté.  

 

Pro konečné posouzení porovnáme podíl volby strategie Z1-II pro jednotlivé zkoumané školy:  
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Tabulka 13: Procentuální četnost strategie Z3-I na sledovaných školách  

Očekávání 1 se tedy nepotvrdilo – strategie Z1-II je na Gymnáziu Nad Alejí častější než na 

Gymnáziu Praha – Čakovice.  

 

 

Jak se potvrdilo Očekávání 2? 

Očekávání 2: Uživatelé strategie Z1-II budou méně úspěšní v rozdílové podúloze d) oproti 

uživatelům různých modifikací strategie Z1-I.  

Zdůvodnění: Podúloha d) je jediným výraznějším kamenem úrazu nežli předchozí podúlohy 

a), b), c). Proto ji více sleduji – převod plošných jednotek, z nichž jedna nemusí být tolik 

explicitně známá, se od zbytku úlohy odlišuje.  

Způsob ověření: Pokud strategie Z1-II bude mít nižší úspěšnost než každá ze tří 

sledovaných modifikací strategie Z1-I budeme očekávání považovat za potvrzené. Pokud tato 

situace nenastane, budeme očekávání považovat za vyvrácené.  

Očekávání 2 se potvrdilo – výše uvedená Tabulka 12 to ukazuje velmi průkazně. Doplním 

ještě její grafické znázornění.  

 

Graf 3: Úspěšné a neúspěšné převody na hektary v souvislosti s celkovou strategií 

(modifikací) předchozího řešení úlohy – v celkovém součtu všech sledovaných škol (71 žáků)  
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Úloha Z2 (2. úloha pro ZŠ)  

Druhá úloha, kterou jsem do svého průzkumu vybral, se týká jednoduché finanční matematiky 

a pojmu procento.  

 

Zdroj úlohy  

Jde o převzatou úlohu ze zdroje (Odvárko – Kadleček P/7, 2012, s. 111, úl. 16). 

Znění úlohy  

,,Daň z přidané hodnoty  

Firma Omega prodává počítač Xerius SX s DPH za 28 980 Kč, firma Delta uvádí u stejného 

počítače cenu 24 500 Kč bez DPH. DPH tvoří 20 % z ceny bez daně.  

a) Kolik korun stojí počítač s DPH u firmy Delta?  

b) U které firmy je finančně výhodnější počítač koupit?  

Řešitelská strategie Z2-I (podle autora práce)  

a) U firmy Delta musíme cenu počítače navýšit o 20 % DPH. Tomu odpovídá 

rovnice:  

𝑥 = 24 500 ∙
100+20

100
 𝐾č,  

𝑥 = 29 400𝐾č.  

 

b) Získanou cenu u firmy Delta z předchozí otázky můžeme porovnat s uvedenou 

cenou u firmy Omega – nyní již jsou obě ceny s DPH. Výhodnější, tj. levnější je 

nabídka Omega.  

Alternativní řešitelské strategie  

Nedomnívám se, že by existovala nějaká významněji odlišná strategie na tento příklad.  

 

Očekávání od této úlohy  

Očekávání 1: Nejčastější příčinou chyby v podúloze a), bude mylné násobení, kde místo 

násobení číslem 1,2 dojde k násobení číslem 1,25. Diagnostickým výsledkem takové chyby 

bude výsledek 30 625 Kč.  

Zdůvodnění: Obrat ,,bez DPH“ žáky povede k intuitivní představě, že se má DPH odečítat. 

Tedy, že cena bez (20 %) DPH bude 80 % ceny s DPH.  

Způsob posouzení: Pokud bude mylný výsledek 30 625,- Kč nejčastější a jeho četnost bude 

vyšší než součet četnosti druhého a třetího nejčastějšího mylného výsledku, potom pokládám 

očekávání za potvrzené. Ve všech ostatních případech pokládám očekávání za vyvrácené.  

Očekávání 2: Chybné řešení podúlohy a) bude častější než chybné řešení podúlohy b).  

Zdůvodnění: Vyplývá ze skutečnosti, že mylný postup z předchozího očekávání vede na 

stejný výsledek z hlediska porovnání cen.  
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Způsob posouzení: Pokud bude mylný výsledek v a) alespoň 1,5x častější než mylný výsledek 

v b), potom pokládám očekávání za potvrzené. V jakékoliv jiné situaci pokládám očekávání 

za vyvrácené.  

 

 

 

 

 

 

Výzkum úlohy Z2 na Křesťanském gymnáziu Hostivař  

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a) 17 2 89,5 % 

b) 16 3 84,2 % 

 

Tabulka 14: Tabulka pro kvartu Křesťanského gymnázia Hostivař, která řešila tuto úlohu (19 

žáků)  

 

Jak žáci vnímali úlohu 2  

Vnímání úlohy 2 Četnost 

Snadná 15 

Středně obtížná 3 

Obtížná  0 

Bez odpovědi 1 

 

Tabulka 15: Tabulka pro kvartu Křesťanského gymnázia Hostivař, která řešila tuto úlohu (19 

žáků)  

Výzkum úlohy Z2 na Gymnáziu Nad Alejí  

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a) 19 3 77,3 % 

b) 21 1 90,9 % 

 

Tabulka 16: Tabulka pro tercii Gymnázia Nad Alejí, která řešila tuto úlohu (22 žáků)  

 

Jak žáci vnímali úlohu 2  

Vnímání úlohy 2 Četnost 
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Snadná 18 

Středně obtížná 4 

Obtížná  0 

Bez odpovědi 0 

 

Tabulka 17: Tabulka pro tercii Gymnázia Nad Alejí, která řešila tuto úlohu (22 žáků)  

 

Výzkum úlohy Z2 na Gymnáziu Praha – Čakovice   

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a) 24 6 80 % 

b) 28 2 93,3 % 

 

Tabulka 18: Tabulka pro 1. ročník šestiletého Gymnázia Praha-Čakovice, který řešil tuto 

úlohu (30 žáků)  

 

 

 

Jak žáci vnímali úlohu 2  

Vnímání úlohy 2 Četnost 

Snadná 18 

Středně obtížná 9 

Obtížná  1 

Bez odpovědi 2 

 

Tabulka 19: Tabulka pro 1. ročník šestiletého Gymnázia Praha-Čakovice, který řešil tuto 

úlohu (30 žáků)  

 

 

 

 

Výzkum úlohy Z2 v celkovém souhrnu  

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a) 60 11 81,7 % 

b) 65 6 90,1 % 

 

Tabulka 20: Souhrnná tabulka po sečtení všech tří vzorků (71 žáků)  

 

Výsledek Četnost 
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30 625,- Kč 7 

24 990,- Kč 1 

30 296,- Kč 1 

28 400,- Kč 1 

29 000,- Kč  1 

4 900,- Kč 1 

 

Tabulka 21: Nejčastější chybné výsledky  

 

 

Graf 4: Chybné výsledky v úloze Z2  

 

Očekávání 1 se potvrdilo, nejvíce chybných řešení vedlo na uvažovaný výsledek 30 625,- Kč. 

Ten se vyskytl sedmkrát, dalších pět chybných výsledků se vyskytlo právě jednou, takže 

rozdíl je zde zcela jednoznačný.  

 

Poznámka: V tomto případě se mi pro další použití jeví jako vhodné úlohu modifikovat. A 

sice tak, že zmíněná chyba z podúlohy a) povede také na chybnou odpověď podúlohy b). 

V okamžiku, kdy chybný úsudek vede k chybnému ekonomickému rozhodnutí, je posílena 

výchovná role slovní úlohy.  

Očekávání 2 se potvrdilo, podúloha a) má téměř dvakrát vyšší chybovost než podúloha b).  

Počet chybných výsledků v Úloze ZŠ02, podotázka a)

30 625 Kč Jiný chybný výsledek
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Graf 5: Srovnání celkové úspěšnosti v jednotlivých podúlohách úlohy Z2  

 

Některá další zajímavá pozorování  

Místo odpovědi ,,Výhodnější je nakoupit u firmy Omega“, dodali někteří žáci zmatečnou 

odpověď ,,Výhodnější je nakoupit u firmy Xerius X“, kterou jsem pro účely hodnocení 

považoval za správnou. Došlo k záměně výrobku a firmy (patrně v souvislosti s koncentrací 

neznámých slov), nicméně pro mě při vyhodnocování bylo podstatné, že matematická stránka 

postupu byla v pořádku.  

 

Úloha Z3 (3. úloha pro ZŠ)  

Třetí úloha, kterou jsem do svého průzkumu vybral, je aplikací znalostí o objemu kvádru.  

 

Zdroj úlohy  

Jde o úlohu, kterou jsem převzal ze zdroje (Odvárko 6) (Odvárko – Kadleček P/6, 2011, s. 

192, úl. 9).  

 

Znění úlohy  

David, nebo déšť?  

Zaslechnete-li ve zprávách, že napršelo 5 milimetrů vody, znamená to, že na rovné ploše, do 

které se voda nevsákne a ze které neodteče, by byla po takovém dešti vrstva vody vysoká 5 

mm.  

Když David zalévá, spotřebuje na záhon dlouhý 20 m a široký 2,4 m všechnu vodu z plné 

nádržky. Nádržka má vnitřní rozměry 0,8 m, 0,7 m a 0,4 m.  

Vypočítej, kdo dá záhonům víc vody; déšť, při kterém naprší 5 mm vody, nebo David. Kolik 

litrů je rozdíl?  
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Srovnání celkové úspěšnosti v podulohách ZŠ02
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Nyní uvedu první strategii, která mne napadla. (Přestože v kontextu celé úlohy se mi brzy 

vyjevila jako neoptimálně složitá.)  

 

 

 

 

Řešitelská strategie Z3-I (podle autora práce)  

Nejprve musíme převést objem nádržky na vhodnou objemovou jednotku. Počítáme tedy 

podle vzorce pro objem kvádru:  

𝑉𝑛 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐, 

𝑉𝑛 = (0,8𝑚) ∙ (0,7𝑚) ∙ (0,4𝑚), 

𝑉𝑛 = 0,224 𝑚3. 

 

Nyní tatáž voda vytvoří záhonu pomyslný vodní kvádr o stejném objemu. S dosazením údajů 

ze zadání a předchozího výpočtu přecházíme k rovnici:  

0,224 𝑚3 = (20𝑚) ∙ (2,4𝑚) ∙ 𝑣, 

0,224 𝑚3 = (48𝑚2) ∙ 𝑣, 

𝑣 = 0,0046̅𝑚, 

𝑣 = 4, 6̅ 𝑐𝑚. 

(Poznámka k pozdějšímu vymazání: Tento „mezivýpočet“ vzápětí použijeme pro základní 

odlišení od alternativní strategie, v níž se nevyskytuje.)  

 

Vidíme tedy, že při Davidově zalévání je vrstva vody na záhonu nižší. Více vody dá tedy 

záhonům déšť.  

Nyní ještě potřebujeme spočítat rozdíl v litrech. Spočítáme tedy objem pomyslného vodního 

kvádru vzniklého dešťovým spadem:  

𝑉𝑑 = (20𝑚) ∙ (2,4𝑚) ∙ (0,005𝑚), 

𝑉𝑑 = 0,24 𝑚3. 

 

Zbývá už jen spočítat rozdíl mezi oběma variantami a převést jej na litry.  

𝑅 = 𝑉𝑑 − 𝑉𝑛, 

𝑅 = (0,24 − 0,224)𝑚3, 

𝑅 = 0,016𝑚3, 

𝑅 = 0,016 ∙ (10 𝑑𝑚)3, 
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𝑅 = 0,016 ∙ 1000 𝑑𝑚3, 

𝑅 = 16𝑙. 

Při dešti dopadne na záhon o 16 litrů více, než kolik se nachází v Davidově nádržce.  

Poznámka: Tuto strategii lze dále rozdělit podle toho, zda řešitel provádí převod 𝑚3 na 𝑙 
v samém závěru úlohy, anebo dříve.  

 

Alternativní řešitelská strategie Z3-II (motivovaná souvislostí s podúlohou b)  

V tomto případě lze alternativní řešitelskou strategii sestavit. Tato strategie se vzhledem 

k otázce na rozdíl objemů ukazuje jako vhodnější.  

 

Jaké množství vody se rozlije po záhonu, pokud na něj naprší 5 mm dešťové vody? Tento 

údaj vypočteme podle vzorce pro objem kvádru  

𝑉𝑑 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐, 

𝑉𝑑 = (20𝑚) ∙ (2,4𝑚) ∙ (0,005𝑚), 

𝑉𝑑 = 0,24 𝑚3, 

𝑉𝑑 = 240𝑙. 

 

Množství vody v nádržce vypočítáme analogicky  

𝑉𝑛 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐, 

𝑉𝑛 = (0,8𝑚) ∙ (0,7𝑚) ∙ (0,4𝑚), 

𝑉𝑛 = 0,224 𝑚3, 

𝑉𝑛 = 224𝑙. 

 

Rozdíl v litrech počítáme stejně jako výše  

𝑅 = 𝑉𝑑 − 𝑉𝑛, 

𝑅 = (0,24 − 0,224)𝑚3, 

𝑅 = 0,016𝑚3, 

𝑅 = 16𝑙. 

Při dešti dopadne na záhon o 16 litrů více, než kolik se nachází v Davidově nádržce. (Více 

vody dá děšť, konkrétně o 16 litrů.)  

 

Poznámka  

Tuto strategii lze dále rozdělit podle toho, zda řešitel provádí převod 𝑚3 na 𝑙 v samém závěru 

úlohy, anebo dříve.  
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Porovnání obou řešitelských strategií  

Řešitelská strategie Z3-II je efektivnější – stejných výsledků dosahuje bez nadbytečného 

získávání výsledku o výšce hladiny při zalévání z nádržky.  

Klíčovým bodem pro rozčlenění strategií je právě výskyt toho mezivýpočtu.  

 

Očekávání I: Většina žáků zvolí strategii Z3-II.  

Zdůvodnění: Věřím, že většina žáků se intuitivně vyhne zbytečné komplikaci příkladu. V mé 

vlastní učitelské praxi úvahy ,,co by kdyby“ žákům občas postup spíše zakalí a ukazují se na 

škodu, proto se jich snažím spíše vyvarovat.  

Způsob ověření: Pokud prostá většina všech žáků zvolí sledovanou strategii, potom považuji 

očekávání za potvrzené. V opačném případě považuji očekávání za vyvrácené.  

 

Očekávání II: Žáci, kteří zvolí strategii Z3-I, udělají častěji numerickou chybu.  

Zdůvodnění: Větší počet mezivýpočtů zvyšuje pravděpodobnost chyby během výpočtu.  

Způsob ověření: Pokud procentuální počet řešení s numerickou chybou bude při strategii Z3-I 

alespoň 1,5x větší než v součtu všech ostatních strategií, potom považuji očekávání za 

potvrzené. V opačném případě považuji očekávání za vyvrácené.  

 

 

Očekávání III: Žáci, kteří zvolí strategii Z3-I budou mít v Úloze 4 přinejmenším srovnatelnou 

úspěšnost s žáky volícími strategii Z3-II.  

Zdůvodnění: Domnívám se, že volba krkolomnější strategie v tomto případě nebude projevem 

nižších matematických dovedností, ale naopak přehnané algoritmizace úlohy.  

Způsob ověření: Pokud procentuální úspěšnost řešení při strategii Z3-I bude alespoň shodná 

s procentuální úspěšností při strategii Z3 – II, potom považuji očekávání za potvrzené. 

V opačném případě považuji očekávání za vyvrácené.  

 

Základní informace o žákovské úspěšnosti u této úlohy  

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

Kdo dá více vody  14 5 73,7 % 

O kolik litrů 12 7 63,2 % 

 

Tabulka 22: Tabulka pro kvartu Křesťanského gymnázia Hostivař, která řešila tuto úlohu (19 

žáků)  

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 
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Kdo dá více vody  18 4 81,8 % 

O kolik litrů 15 7 68,2 % 

 

Tabulka 23: Tabulka pro tercii Gymnázia Nad Alejí, která řešila tuto úlohu (22 žáků)  

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

Kdo dá více vody  14 16 46,7 % 

O kolik litrů 7 23 23,3 % 

 

Tabulka 24: Tabulka pro 1. ročník šestiletého Gymnázia Praha-Čakovice, který řešil tuto 

úlohu (30 žáků)  

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

Kdo dá více vody  46 25 64,8 % 

O kolik litrů 34 37 47,9 % 

 

Tabulka 25: Souhrnná tabulka po sečtení obou vzorků (71 žáků)  

 

Potvrdilo se Očekávání 1? Podívejme se na porovnání výsledků v různých školách:  

Strategie Četnost výskytu Podíl na vzorku 

Z3 – I 2 10,5 % 

Z3 – II 10 52,6 % 

Jiná 3 15,8 % 

Neřešeno 1 5,3 % 

Nelze zařadit 3 15,8 % 

 

Tabulka 26: Tabulka pro kvartu Křesťanského gymnázia Hostivař, která řešila tuto úlohu (19 

žáků)  
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Graf 6: Graf pro kvartu Křesťanského gymnázia Hostivař (19 žáků) pro úlohu Z3  

 

Strategie Četnost výskytu Podíl na vzorku 

Z3 – I 2 9,1 % 

Z3 – I s přechodem na Z3 – 

II 

2 9,1 % 

Z3 – II 14 63,6 % 

Jiná 0 0 % 

Neřešeno 0 0 % 

Nelze zařadit 4 18,2 % 

 

Tabulka 27: Tabulka pro tercii Gymnázia Nad Alejí, která řešila tuto úlohu (22 žáků)  

 

 

Četnost
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Četnost strategií v kvartě KG Hostivař (úloha Z3)

Četnost
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Graf 7: Graf pro tercii Gymnázia Nad Alejí (22 žáků) pro úlohu Z3  

 

Strategie Četnost výskytu Podíl na vzorku 

Z3 – I 2 6,7 % 

Z3 – II 7 23,3 % 

Jiná 3 10 % 

Neřešeno 4 13,3 % 

Nelze zařadit 14 46,7 % 

 

Tabulka 28: Tabulka pro 1. ročník šestiletého Gymnázia Čakovice, která řešila tuto úlohu (30 

žáků)  
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Graf 8: Graf pro tercii 1. ročník šestiletého Gymnázia Čakovice pro úlohu Z3  

  

Strategie Četnost výskytu Podíl na vzorku 

Z3 – I 6 8,5 % 

Z3 – I s přechodem na Z3-II 2 2,8 % 

Z3 – II 31 43,7 % 

Jiná 6 8,5 % 

Neřešeno 5 7,0 % 

Nelze zařadit 21 29,6 % 

 

Tabulka 29: Souhrnná tabulka pro úlohu Z3 (71 řešitelů)  

 

Četnost
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Graf 9: Graf pro úlohu Z3 (71 řešitelů)  

Potvrdilo se Očekávání 1?  

Očekávání 1: Většina žáků zvolí strategii Z3-II.  

Zdůvodnění: Věřím, že většina žáků se intuitivně vyhne zbytečné komplikaci příkladu. V mé 

vlastní učitelské praxi úvahy ,,co by kdyby“ žákům občas postup spíše zakalí a ukazují se na 

škodu, proto se jich snažím spíše vyvarovat.  

Způsob ověření: Pokud prostá většina všech žáků zvolí sledovanou strategii, potom považuji 

očekávání za potvrzené. V opačném případě považuji očekávání za vyvrácené.  

Očekávání 1 se nenaplnilo, sledovanou strategii Z3-II zvolilo 33 ze 71 žáků, tedy jen 46,5 %. 

Tato strategie drtivě dominovala na Gymnáziu Nad Alejí, lehkou nadpoloviční většinu měla 

na Křesťanském gymnáziu Hostivař. Na Gymnáziu Praha – Čakovice (jediný šestiletý obor) 

byla strategie volena v necelé čtvrtině případů. I zde je však nejčastější zařaditelnou strategií.  

Posouzení tohoto očekávání však bylo vesměs komplikováno vysokým podílem obtížně 

zařaditelných postupů.  

 

Potvrdilo se Očekávání 2?  

Očekávání 2: Žáci, kteří zvolí strategii Z3-I, častěji nedopočtou příklad ke správné odpovědi 

v podotázce 3b).  

Zdůvodnění: Větší počet mezivýpočtů zvyšuje pravděpodobnost numerické chyby během 

výpočtu. Také se může stát, že po zjištění, že nalezený (mezi) výsledek dává odpověď jen na 

jednu ze dvou otázek, povede k zastavení ambice najít další řešení.  

Způsob ověření: Pokud procentuální počet neúspěšných řešení bude při strategii Z3-I alespoň 

1,5x větší než v součtu všech ostatních strategií, potom považuji očekávání za potvrzené. 

V opačném případě považuji očekávání za vyvrácené. Sleduji pouze úspěšnost odpovědi na 

podotázku 3b). Za strategii Z3 – I považuji i postupy, kde byla strategie opuštěna.  

Četnost
0

5

10
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25

30

35

Z3 - I Z3 - II Jiná Neřešeno Nelze zařadit

Četnost strategií pro úlohu Z3 (celý vzorek)

Četnost
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Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

Kdo dá více vody  46 25 64,8 % 

O kolik litrů 34 37 47,9 % 

 

Tabulka 30: Souhrnná tabulka po sečtení obou vzorků (71 žáků)  

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

Kdo dá více vody  5 3 64,8 % 

O kolik litrů 3 5 47,9 % 

 

Tabulka 31: Souhrnná tabulka pro žáky volící strategii Z3-I (8 žáků)  

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

Kdo dá více vody  41 22 65,1 % 

O kolik litrů 31 32 49,2 % 

 

Tabulka 32: Souhrnná tabulka pro žáky, kteří se vyhnuli strategii Z3-I (63 žáků)  

Neúspěšnost pro Z3-I je 35,2 %.  

Neúspěšnost pro ostatní je 34,9 %.  

Očekávání považuji za vyvrácené, jelikož neúspěšnost byla v obou případech prakticky 

totožná.  

 

Úloha Z4 (4. úloha pro ZŠ)  

 

Zdroj úlohy  

Jde o úlohu kterou jsem převzal ze zdroje (Odvárko – Kadleček P/7, 2012, s. 27, úl. 14).  

 

Znění úlohy  

„Kontrolorova zpráva  

3. července  

1

10
 cestujících ………….. bez jízdenky  

2

3
 cestujících …………… síťová jízdenky  

zbývající cestující …………… platná jízdenka na jednu jízdu  

a) Zapiš zlomkem, jaká část kontrolovaných cestujících měla platnou jízdenku na jednu 

jízdu.  
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b) Urči, jaká část kontrolovaných cestujících cestovala se síťovou jízdenkou nebo 

s platnou jízdenkou na jednu jízdu.“  

 

Řešitelské strategie pro otázku a)  

Strategie Z4a-I (Použití rovnice a neznámé)  

Hledáme neznámý zlomek, který odpovídá počtu zbývajících cestujících. Informace ze zadání 

proto uspořádáme do odpovídající rovnice (neznámý zlomek je reprezentován neznámou x):  

1

10
+

2

3
+ 𝑥 = 1. 

Tuto rovnici dále upravujeme, nejelegantněji pomocí převodu na společný jmenovatel.  

3

30
+

20

3
+ 𝑥 =

30

30
,  

𝑥 =
30

30
−

23

30
,  

𝑥 =
7

30
.  

Strategie Z4a-II (Vyjádření známé části cestujících, poté dopočet do celku)  

Vyjádříme zlomek, který odpovídá počtu cestujících zařazených do některé z prvních dvou 

skupin.  

1

10
+

2

3
=

23

30
.  

Vypočítáme zbytek do celku  

1 −
23

30
=

7

30
.  

 

Strategie Z4a-III (Zkrácení postupu ze strategie Z4a-I)  

Rovnou řešíme rovnici:  

𝑥 = 1 − (
1

10
+

2

3
), 

𝑥 = 1 − (
3

30
+

20

3
), 

𝑥 =
30

30
−

23

30
, 

𝑥 =
7

30
. 

Jaké strategie volili jednotliví žáci?   

Zvolená strategie Počet žáků 

Z4a-I 9 (z toho 2 chybné a 1 zajímavá variace) 

Z4a-II 42 

Z4a-III 4 

Jiná úspěšná 10 

Jiná neúspěšná 6 
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Tabulka 33: Tabulka zvolených strategií  

 

 

Řešitelské strategie pro otázku b)  

Strategie Z4b-I (Sečtení nalezených zlomků)  

Sečteme nalezené zlomky pro síťovou jízdenku a platnou jízdenku na jednu jízdu:  

2

3
+

7

30
=

20

30
+

7

30
=

27

30
=

9

10
. 

 

Strategie Z4b-II (Nalezení doplňku do celku)  

Od celku stačí odečíst cestující bez jízdenky  

1 −
1

10
=

9

10
.  

 

Jaké strategie volili jednotliví žáci?  

Zvolená strategie Počet žáků 

Z4b-I 37 (z toho 4 s chybou) 

Z4b-II 7 (z toho 0 s chybou) 

Jiná úspěšná 16 

Jiná neúspěšná 6 

Obě strategie 3 

Vůbec neřešeno 2 

 

Tabulka 34: Zvolená strategie na vzorku všech 71 žáků  

 

Analýza souvislostí  

Prozkoumám souvislost mezi dvěma nejčastějšími postupy v jednotlivých otázkách, tedy mezi 

volbou strategie Z4a-II a Z4b-I.  

 

Sestavíme čtyřpolní tabulku  

 Volili strategii Z4a-

II 

Nevolili strategii 

Z4a-II 

Celkem 

Volili strategii Z4b-I 27 6 33 

Nevolili strategii 

Z4b-I 

15 23 38 

Celkem 42 29 71 
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Tato čtyřpolní tabulka ukazuje, že mezi voliči strategie Z4a-II převažuje také volba strategie 

Z4b-I a mezi nevoliči strategie Z4a-II analogicky převažuje nevolba strategie Z4b-I.  

Podle testu 𝜒2 ve čtyřpolních tabulkách (Anděl, 2007, str. 284-285) spočítáme testovou 

statistiku:  

𝜒2 = 𝑛
(𝑛11𝑛22 − 𝑛12𝑛21)2

𝑛1.𝑛2.𝑛.1𝑛.2
 

𝜒2 = 71
(27 ∙ 23 − 6 ∙ 15)2

33 ∙ 38 ∙ 42 ∙ 29
= 71

281961

1527372
= 13,107 

𝜒2 = 13,107 ≥ 𝜒1
2(0,05) = 3,84 

Proto zamítáme hypotézu (testu nezávislosti), že odklon od strategie Z4a-II nemá vliv na 

odklon od strategie Z4b-I. Výsledky nasvědčují jednoznačně tomu, že žáci, kteří se odkloní 

od (jinak hojně používané) strategie Z4a-II, se častěji odkloní také od (jinak velmi četné) 

strategie Z4b-I.  

  

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a)  17 2 89,5 % 

b) 16 3 84,2 % 

 

Tabulka 35: Tabulka pro kvartu Křesťanského gymnázia Hostivař, která řešila tuto úlohu (19 

žáků)  

 

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a)  22 0 100 % 

b) 20 2 90,9 % 

 

Tabulka 36: Tabulka pro tercii Gymnázia Nad Alejí, která řešila tuto úlohu (22 žáků)  

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a) 23 7 76,7 % 

b) 24 6 80 % 

 

Tabulka 37: Tabulka pro 1. ročník šestiletého Gymnázia Praha-Čakovice, který řešil tuto 

úlohu (30 žáků)  

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a) 62 9 87,3 % 

b) 60 11 84,5 % 
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Tabulka 38: Souhrnná tabulka po sečtení všech tří vzorků (71 žáků)  

 

Modifikace Z4-aI  

Do řešení podúlohy a) je zapojen kruhový diagram.  

 

Modifikace Z4-bI  

Otázka b) je řešena pomocí doplňku.  

Idea: Kontrolovaní cestující se síťovou jízdenkou nebo s platnou jízdenkou na jednu jízdu 

jsou doplňkem (komplementem) cestujících bez jízdenky. Proto můžeme počítat následovně:  

𝑏 = 1 −
1

10
,  

𝑏 =
9

10
.  

 

Podíl cestujících se síťovou jízdenkou nebo s platnou jízdenkou na jednu jízdu je 
9

10
.  

 

 

3.5   Experiment pro SŠ  
Experiment pro SŠ jsem prováděl především na vyšším stupni víceletých gymnázií, doplnil 

jsem i jednu odbornou školu, kde působím. Vybral jsem čtyři úlohy a zkoumal je na 

následujícím vzorku žáků  

1) Kvarta Křesťanského gymnázia Hostivař (19 žáků)  

2) Tercie Gymnázia Nad Alejí (22 žáků)  

3) Třetí ročník Střední školy knižní kultury (15 žáků)  

 

Úloha S1 (1. úloha pro SŠ)  

Úloha vychází ze zdroje (Vocelka, 2008, s. 17/př. 3).  

„Do konkurzu na místo ředitele Dopravního podniku města se přihlásilo pět zájemců, jsou to 

A, B, C, D, E. V průzkumu mezi 600 zaměstnanci se jich 45 % vyjádřilo pro D, o něco méně 

procent hlasů získal B.  

Pokud by statistický soubor tvořili jen ti z oněch 600 respondentů, kteří se rozhodli pro B 

nebo pro D, pak ,,rozložení sil“ mezi B a D znázorňuje diagram.  

Kolik z dotazovaných se v průzkumu vyjádřilo pro A, C a E celkem? Vyjádřete i 

v procentech.“  
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Strategie S1-I (Rychlý výpočet počtu voličů B a dopočtení)  

Zde rekapituluji strategii, jak ji na navrhuje sám autor (Vocelka, 2008). Jde o velmi přímočarý 

stručný postup, jehož klíčovým přístupem je rychlé vyčíslení dvojího základu v zadání úlohy.  

,,Pro D se vyslovilo 45 % z 600, tj. 45 ∙ 6 = 270 hlasů pro D, 270 je v druhém souboru 54 % 

=> počet hlasů pro B je (270: 54) ∙ 46 = 5 ∙ 46 = 230. Počet hlasů pro A, C nebo E je tedy 

600 − (270 + 230) = 100, vyjádřeno v procentech 100: 6 = 16,6 %.“  

 

Poznámky  

Zaokrouhlení ve vzorovém řešení je chybné, má být 16,7 %.  

Nejcharakterističtějším znakem žákovských strategií zařazených do této kategorie je rychlý 

výpočet 230 hlasů pro uchazeče B.  

 

 

Strategie S1-II (Nalezení nového základu jen pro B a D)  

Následující strategie vychází z myšlenky, jak bych formuloval řešení za sebe, jejím základním 

rysem je podrobnější ,,odvozovací“ konstrukce jednotlivých kroků.  

Nejprve si upravíme strukturu úlohy. V zadání máme podrobněji pojednány počty 

sympatizantů uchazeče B a D, zatímco sympatizanty A, C a E shrnujeme do jedné skupiny, na 

jejíž (početní i procentní rozsah) cílíme otázku celé úlohy. Tomu můžeme přizpůsobit značení 

úlohy.  

Nechť 𝑏 značí počet sympatizantů uchazeče B. Nechť 𝑑 značí sympatizantů uchazeče D. 

Nechť 𝑜 značí počet sympatizantů ostatních uchazečů (A, C a E - dohromady). Pro účely 

porovnání můžeme označit také základ (počet zaměstnanců) 𝑧 = 600.  

O kandidátovi D známe nejkonkrétnější informaci - je preferován 45 % z 600 zaměstnanců. 

Zjistíme tedy absolutní počet zaměstnanců, kteří jej preferují:  

𝑑 = 45 % 𝑧 600 

𝑑 =  
45

100
∙ 600 

𝑑 = 270 
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Dále máme v úloze informaci o vzorku po odečtení sympatizantů A, C a E. Budeme jej značit 

jako nový základ 𝑧´. Tento základ obsahuje pouze sympatizanty B a D. Ze zadání víme, že 

sympatizanti D tvoří 54 % z tohoto nového základu, čímž přecházíme k rovnici  

54

100
∙ 𝑧´ = 270         /∙

100

54
 

𝑧´ = 500 

Nyní dopočteme počet sympatizantů zbylých variant, tedy hodnotu neznámé o. Stačí jako 

rozdíl základů.  

𝑜 = 𝑧 − 𝑧´ 

𝑜 = 600 − 500 

𝑜 = 100 

Závěrem ještě vyčíslíme nalezené počty v procentech.  

𝑧 = 600 

č = 100 

𝑝 =? 

𝑝 =
č

𝑧
∙ 100 

𝑝 =
100

600
∙ 100 

𝑝 = 16,7 % 

(Po zaokrouhlení.)  

Poznámka  

Nejcharakterističtějším znakem žákovských strategií zařazených do této kategorie je rychlý 

výpočet nového základu - 500 hlasů pro uchazeče B a D v součtu.  

 

 

 

 

Strategie S1-III (Přepočet voličů B na procenta vůči starému základu)  

Tato strategie mě velmi překvapila svým nezanedbatelným výskytem i vysokou úspěšností. 

Ukazuje na velice originální uchopení celého problému.  

 

Zaveďme si následující pojmy (žáci s nimi zpravidla pracují intuitivně, aniž by je takto 

pojmenovali):  

Původní celek je celek všech 600 dotazovaných zaměstnanců podniku.  
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Redukovaný celek je celek voličů B a D.  

 

D tvoří 45 % z původního celku a zároveň 54 % z redukovaného celku.  

B tvoří x % původního celku (budeme počítat) a zároveň 46 % z redukovaného celku.  

Najdeme tedy hodnotu x (např. pomocí přímé úměrnosti):  

𝑥

45
=

46

54
 

𝑥 =
23

27
∙ 45 

𝑥 =
115

3
 

𝑥 = 38, 3̅ 

Příznivci uchazeče B tedy tvoří 38, 3̅ % všech zaměstnanců.  

 

Nyní vypočítáme procentní zastoupení příznivců A, C a E (dohromady)  

100 − (45 + 38, 3̅) = 100 − 83, 3̅ = 16, 6̅. 

Jelikož 1 % ze 600 je 6 zaměstnanců, je celkový počet příznivců A, C a E roven  

(16, 6̅) ∙ 6 = 100. 

 

Odpověď: Pro zbylé 3 uchazeče hlasovalo 100 zaměstnanců, tedy 16, 6̅ % všech 

zaměstnanců.  

 

 

Základní informace o žákovské úspěšnosti u této úlohy  

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a)  15 3 83,3 % 

b) 14 4 77,8 % 

 

Tabulka 39: Tabulka pro sextu Křesťanského gymnázia Hostivař, která řešila tuto úlohu (18 

žáků)  

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a)  20 7 74,1 % 

b) 21 6 77,8 % 

 

Tabulka 40: Tabulka pro kvintu Gymnázia Nad Alejí, která řešila tuto úlohu (27 žáků)  
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Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a)  2 6 25,0 % 

b) 1 7 12,5 % 

 

Tabulka 41: Tabulka pro 3. ročník Střední školy knižní kultury, který řešil tuto úlohu (8 žáků)  

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

a)  37 16 69,8 % 

b) 36 17 67,9 % 

 

Tabulka 42: Souhrnná tabulka pro celý vzorek 53 žáků  

 

Základní informace o zvolené strategii u této úlohy  

Souhrnná tabulka zvolených strategií  

Označení strategie Počet 

Strategie S1-I 17 

Strategie S1-II 8 

Strategie S1-III 9 

Jiná strategie 17 

Neřešeno 2 

 

Tabulka 43: Tabulka pro kompletní vzorek (53 žáků)  

Poznámka: V této tabulce vidíme vysoký podíl položky ,,Jiné strategie“. Drtivá většina 

postupů v této položce je nepřiřaditelná k jiné strategii, nenašel jsem v nich ani žádnou 

sjednotitelnou podskupinu.  

 

 

Označení strategie Úspěšná řešení Neúspěšná řešení Úspěšnost 

Strategie S1-I 17 0 100 % 

Strategie S1-II 8 0 100 % 

Strategie S1-III 6 3 66,7 % 

Jiná strategie 6 11 35,3 % 

 

Tabulka 44: Tabulka úspěšnosti jednotlivých strategií pro otázku a) – počet voličů A, C a E 

(51 řešících žáků)  

 

Označení strategie Úspěšná řešení Neúspěšná řešení Úspěšnost 

Strategie S1-I 16 1 94,1 % 

Strategie S1-II 8 0 100 % 

Strategie S1-III 8 1 88,9 % 
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Jiná strategie 4 13 23,5 % 

 

Tabulka 45: Tabulka úspěšnosti jednotlivých strategií pro otázku b) – procentní podíl voličů 

A, C a E (51 řešících žáků)  

 

Označení strategie Úspěšná řešení Neúspěšná řešení Úspěšnost 

Strategie S1-I 16 1 94,1 % 

Strategie S1-II 8 0 100 % 

Strategie S1-III 6 3 88,9 % 

Jiná strategie 4 13 23,5 % 

 

Tabulka 46: Tabulka úspěšnosti jednotlivých strategií z hlediska kompletní odpovědi – (51 

řešících žáků)  

 

 

 

 

 

 

 

Hypotéza I: U položky jiné strategie je vyšší míra neúspěšnosti řešení. Jinak řečeno, při 

odklonu od tří vytyčených strategií úspěšnost výrazně klesá.  

Ověření: Pomocí testu chí-kvadrát pro čtyřpolní tabulky.  

Sestavíme čtyřpolní tabulku  

 Získali kompletní 

řešení 

Nezískali kompletní 

řešení 

Celkem 

Volili některou ze tří 

popsaných strategií 

30 4 34 

Volili jinou strategii 4 13 17 

Celkem 34 17 51 

 

Tabulka 47: Čtyřpolní tabulka pro ověření Hypotézy I  

Znovu podle testu 𝜒2 ve čtyřpolních tabulkách (Anděl, 2007, str. 284-285) spočítáme testovou 

statistiku:  

𝜒2 = 𝑛
(𝑛11𝑛22 − 𝑛12𝑛21)2

𝑛1.𝑛2.𝑛.1𝑛.2
 

𝜒2 = 51
(30 ∙ 13 − 4 ∙ 4)2

34 ∙ 17 ∙ 34 ∙ 17
= 51

139876

334084
= 21,353 
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𝜒2 = 21,353 ≥ 𝜒1
2(0,05) = 3,84 

Proto zamítáme hypotézu (testu nezávislosti), že odklon od popsaných tří strategií neovlivní 

šanci na úspěch. Ostatně už z tabulek je jasné, že žáci s jiným přístupem dosahovali úspěchu 

s výrazně nižší četností.  

 

Úloha S2 (2. úloha pro SŠ)  

Úloha vychází ze zdroje (Vocelka, 2008, s. 40/př. 4).  

,,Na Vánoce bude ryb dost.“  

Aspoň to tvrdí mluvčí společnosti Rybářství Petr Štička. Řekl nám, že podle odhadu mělo být 

v rybníku Kuňk o 0,2 tuny ryb více než v rybníku Žbluňk. Po výlovu se ukázalo, že v Kuňku 

bylo o 2 % tun ryb více, ve Žbluňku dokonce o 10 % tun ryb více, než odborníci odhadli. 

Proto se ve skutečnosti z Kuňku vylovilo pouze o 0,1 tun ryb více než ze Žbluňku. (Podle 

deníku Plesk.)  

Podaří se vám na základě této tiskové informace doplnit údaje do tabulky?  

Rybník Odhad v tunách Skutečnost v tunách 

Kuňk   

Žbluňk   

 

Strategie S2-I (Podle příslušné učebnice, strategie dvou vyjádření se vzájemným 

dosazením)  

Tato strategie je charakteristická rychlým převodem údajů ze zadání do dvou rovnic, přesně 

vystihujících jeho podstatu. Řešitelský postup přepisuji tak, jak jej navrhl sám autor příslušné 

sbírky.  

 

Charakteristickým rysem je dosazovací metoda z jedné rovnice do druhé.  

 

Odhady v tunách označíme pro rybník Kuňk 𝑥, pro rybník Žbluňk 𝑦 (𝑥 > 0, 𝑦 > 0) ⇒ 𝑥 −
𝑦 = 0,2  

Z Kuňku se vylovilo 
102

100
𝑥, ze Žbluňku 

110

100
𝑦 tun ryb ⇒ 

102

100
𝑥 −

110

100
𝑦 = 0,1, tj. 102𝑥 − 110𝑦 =

10  

Z první rovnice je 𝑥 = 0,2 + 𝑦, dosadíme-li do druhé, dostaneme  

20,4 − 8𝑦 = 10 ⇒ 𝑦 = 1,3⇒ 𝑥 = 0,2 + 1,3 = 1,5  

Počet skutečně vylovených tun získáme dosazením 
102

100
𝑥 = 1,02 ∙ 1,5 = 1,53, 

110

100
𝑦 = 1,1 ∙

1,3 = 1,43.  

Rybník Odhad v tunách Skutečnost v tunách 

Kuňk 1,5 1,53 

Žbluňk 1,3 1,43 
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Strategie S2-II (Můj vlastní přístup k úloze, strategie tvorby jedné rovnice)  

Opět uvedu svoji strategii. Charakteristická je pro ni skutečnost, že ze zadání rovnou vytvářím 

jednu jedinou rovnici.  

 

Charakteristickým rysem je tvorba jediné rovnice popisující celou situaci.  

 

 

Ve slovní úloze se vyskytuje vícero proměnných , přičemž zadání popisuje jejich vztahy. 

Proto je potřeba zadání využít k získání matematického modelu, který umenší počet 

proměnných nejlépe na jednu.  

Jako vhodný pro začátek se jeví odhad rybníku Žbluňk – je v jednodušší větě - a tedy lze 

předpokládat méně komplikované vztahy při hledání této proměnné. Označme odhad Žbluňku 

písmenem x, odhad Kuňku je potom v souladu se zadáním (x + 0,2).  

Podle zadání získáváme informaci, že skutečný výlov z Kuňku je 1,02(𝑥 + 0,2) a skutečný 

výlov ze Žbluňku je 1,1𝑥. Navíc získáváme informaci, že mezi těmito dvěmi vyjádřeními je 

vztah 1,02(𝑥 + 0,2) = 1,1𝑥 + 0,1.  

Dále už jen upravujeme získanou rovnici.  

1,02(𝑥 + 0,2) = 1,1𝑥 + 0,1 

1,02𝑥 + 0,204 = 1,1𝑥 + 0,1 

0,104 = 0,08𝑥 

104 = 80𝑥 

𝑥 = 1,3 

Máme informaci, že původní odhad Žbluňku je 1,3 t, podle zadání původní odhad Kuňku je 

1,5 t. Dále vyplývá, že skutečný obsah Žbluňku je 1,43 t a skutečný obsah Kuňku je 1,53 t. 

Opravdu, v Kuňku je o 0,1 t ryb více, což odpovídá zadání.  

 

Výsledná tabulka  

Rybník Odhad v tunách Skutečnost v tunách 

Kuňk 1,5 1,53 

Žbluňk 1,3 1,43 

 

Strategie S2-III (Žákovská se sčítací metodou)  

Tuto strategii přebírám ze žákovských řešení.  

Charakteristickým rysem je použití sčítací metody pro obě rovnice.  

 

Označme si  



 

67 
 

K … odhad množství ryb v Kuňku  

Ž … odhad množství ryb v Žbluňku  

𝐾 = Ž + 0,2𝑡 

𝐾 − Ž = 0,2𝑡 

Z další informace máme  

1,02𝐾 − 1,1Ž = 0,1 

10,2𝐾 − 11Ž = 1 

Jedenáctinásobkem předchozí rovnice je  

−11𝐾 + 11Ž = −2,2 

Sečtením obou rovnic a otočením znaménka získáváme  

0,8𝐾 = 1,2𝑡 

𝐾 = 1,5𝑡 

Dalším dosazením získáme původní odhad rybníku Žbluňk  

Ž = 𝐾 − 0,2𝑡 = 1,5 − 0,2 = 1,3 

Dále snadno vypočítáme skutečné hodnoty počtu ryb v rybníce  

𝑠Ž = 1,1 ∙ Ž = 1,43 

𝑠𝐾 = 1,02 ∙ 𝐾 = 1,53 

Rybník Odhad v tunách Skutečnost v tunách 

Kuňk 1,5 1,53 

Žbluňk 1,3 1,43 

 

Základní informace o žákovské úspěšnosti u této úlohy  

Rybník Správně Chybně Úspěšnost 

Kuňk – Odhad 2 16 11,1 % 

Kuňk - Skutečnost 2 16 11,1 % 

Žbluňk – Odhad 2 16 11,1 % 

Žbluňk - Skutečnost 2 16 11,1 % 

 

Tabulka pro sextu Křesťanského gymnázia Hostivař (18 žáků)  

 

Rybník Správně Chybně Úspěšnost 

Kuňk – Odhad 5 22 18,5 % 

Kuňk - Skutečnost 5 22 18,5 % 

Žbluňk – Odhad 5 22 18,5 % 

Žbluňk - Skutečnost 5 22 18,5 % 
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Tabulka pro sextu Gymnázia Nad Alejí (27 žáků)  

 

Rybník Správně Chybně Úspěšnost 

Kuňk – Odhad 0 8 0 % 

Kuňk - Skutečnost 0 8 0 % 

Žbluňk – Odhad 0 8 0 % 

Žbluňk - Skutečnost 0 8 0 % 

 

Tabulka pro 3. ročník Střední školy knižní kultury (8 žáků)  

 

Rybník Správně Chybně Úspěšnost 

Kuňk – Odhad 7 46 13,2 % 

Kuňk - Skutečnost 7 46 13,2 % 

Žbluňk – Odhad 7 46 13,2 % 

Žbluňk - Skutečnost 7 46 13,2 % 

 

Tabulka pro celý zkoumaný vzorek (53 žáků)  

 

Četnost používaných strategií  

Označení strategie Počet řešitelů 

Strategie S2-I 0 

Strategie S2-II 24 

Strategie S2-III 2 

Jiná strategie 10 

Smíšená strategie 3 

Neřešeno 14 

 

Četnost používání jednotlivých strategií (53 žáků)  

 

Označení strategie Úspěšné řešení Neúspěšné řešení Úspěšnost 

Strategie S2-I 0 0 - 

Strategie S2-II 4 20 16,7 % 

Strategie S2-III 1 9 10 % 

Jiná strategie 1 2 33,3 % 

Smíšená strategie 1 13 7,1 % 

 

Celková úspěšnost jednotlivých strategií (39 žáků)  
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Zaměřme se tedy výrazněji na preferovanou strategii volby jedné rovnice. Jak vypadala 

sestavená rovnice u čtyř úspěšných řešitelů?  

Můj návrh  

1,02(𝑥 + 0,2) = 1,1𝑥 + 0,1 

 

První úspěšný řešitel – prakticky stejná rovnice  

𝑥 + 0,1𝑥 + 0,1 = 𝑥 + 0,2 + 0,02𝑥 + 0,004 

Druhý úspěšný řešitel – alternativní zápis  

𝐾𝑆 − Ž𝑆 = 1,02𝐾 − 1,1𝐾 + 0,22 = 0,22 − 0,08𝐾 = 0,1 

Třetí úspěšný řešitel – podobný zápis  

1,02Ž + 0,204 − 1,1Ž = 0,1 

 

Čtvrtý úspěšný řešitel – prakticky totožný postup  

1,02(𝑥 + 0,2) = 1,1𝑥 + 0,1 

 

 

Úloha S3 (3. úloha pro SŠ)  

Úloha je převzata ze zdroje (Vocelka, 2008, s. 23/př. 6).  

 

Souprava Průměrná rychlost v km/h Délka soupravy v m 

rychlíková 77,4 74 

nákladní  39,6 115 

 

Po rovnoběžných kolejích se obě vlakové soupravy pohybují týmž směrem. Jak dlouhý je 

časový interval od okamžiku, kdy lokomotiva rychlíku dostihne záď posledního vagonu 

nákladní soupravy, do momentu, kdy konec rychlíkové soupravy míjí čelo nákladního vlaku? 

Vyjádřete v sekundách.  

 

Strategie S3-I (Převzatá z příslušné učebnice)  

Nyní se seznámíme s postupem, který je uveden v samotné sbírce příkladů.  

Označme 𝑡 délku časového intervalu v hodinách, v němž rychlík předjede nákladní soupravu, 

𝑡 > 0. Za dobu 𝑡 urazí nákladní souprava dráhu 39,6𝑡, rychlík 77,4𝑡, ta je však o vlastní 

délku a délku předjížděného vlaku větší.  

Sestavená rovnice:  

39,6𝑡 = 77,4𝑡 − (74 + 115) ∙ 10−3, 



 

70 
 

37,8𝑡 = 189 ∙ 10−3 ⇒ 𝑡 = 0,005(ℎ) ⇒ 𝑡 = 0,005 ∙ 3600 = 18(𝑠). 

Rychlíková souprava předjede nákladní vlak za 18 sekund.  

 

Charakteristický znak této strategie: Sestavení jedné rovnice, která vše zahrne.  

 

 

Strategie S3-II (Můj vlastní přístup k úloze)  

Postup, který mě napadl první, je více rozčleněný, zahrnující různé úvahové kroky.  

 

Nejprve si vybuduji vhodné značení pro úvahy o rychlosti vlaků  

 

𝑣…vzájemná rychlost obou vlaků (rychlost předjíždění)  

𝑣𝑟…rychlost rychlíku  

𝑣𝑛…rychlost nákladního vlaku  

 

Dále je potřeba pomocí vhodných náčrtků nebo představ správně nahlédnout situaci. Pokud 

oba vlaky jedou shodným směrem, potom jejich vzájemnou rychlost vypočítáme jako rozdíl 

rychlostí.  

𝑣 = 𝑣𝑟 − 𝑣𝑛 = 77,4 − 39,6 = 37,8𝑘𝑚/ℎ  

 

K dalšímu postupu potřebujeme informaci, kolik metrů musí rychlejší vlak najet na pomalejší. 

Při prvním doteku je čelo lokomotivy rychlíku 115 metrů za čelem lokomotivy nákladního 

vlaku. Při posledním doteku je čelo lokomotivy rychlíku 74 metrů před čelem lokomotivy 

nákladního vlaku. To znamená, že sledovaná dráha je 𝑠 = 115 + 74 = 189𝑚.  

 

Poté již sladíme oba údaje na shodnou jednotku. Zatímco délka sledované dráhy je v základní 

jednotce, rychlost předjíždění nikoliv. Proto ji převedeme na m/s.  

𝑣 =
37,8𝑘𝑚

ℎ
=

37800𝑚

3600𝑠
= 10,5𝑚/𝑠 

V tuto chvíli jsme již připraveni na uplatnění klasického vzorce  

𝑠 = 𝑣 ∙ 𝑡 

𝑡 =
𝑠

𝑣
=

189

10,5
= 18𝑠 

 

Odpověď: Předjíždění (podle jeho definice v úloze) trvá 18 sekund.  
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Charakteristický jev této strategie: Postupné odvozování potřebných mezivýsledků. 

 

Strategie S3-III  

Zavedeme následující pomocné proměnné  

𝑣𝑟 … rychlost rychlíku (známa ze zadání)  

𝑠𝑟 … dráha rychlíku  

𝑣𝑛 … rychlost nákladního vlaku (známa ze zadání) 

𝑠𝑛 … dráha nákladního vlaku  

𝑡 … doba předjíždění  

 

 

Provedeme převody rychlostí na základní jednotku:  

𝑣𝑟 = 77,4
𝑘𝑚

ℎ
= 21,5

𝑚

𝑠
, 

𝑣𝑛 = 39,6
𝑘𝑚

ℎ
= 11

𝑚

𝑠
. 

Jestliže „předjíždění“ trvá dobu 𝑡, musí platit rovnost  

𝑠𝑛

𝑣𝑛
= 𝑡 =

𝑠𝑟

𝑣𝑟
, 

𝑠𝑛 =
𝑠𝑟

𝑣𝑟
∙ 𝑣𝑛. 

Dráha rychlíku je o 115 + 74 = 189 metrů delší než dráha nákladního vlaku (výpočet 

provádím v metrech, tuto jednotku v dalším výpočtu neuvádím)  

𝑠𝑛 =
𝑠𝑛+189

21,5
∙ 11, 

𝑠𝑛 =
22

43
𝑠𝑛 +

22

43
∙ 189, 

21

43
𝑠𝑛 =

22

43
∙ 189, 

21𝑠𝑛 = 4158, 

𝑠𝑛 = 198. 

Z dráhy nákladního vlaku a jeho rychlosti už snadno dopočítáme potřebný čas (výpočet 

provádím v sekundách, tuto jednotku v dalším výpočtu neuvádím):  

𝑡 =
𝑠𝑛

𝑣
, 

𝑡 =
198

11
, 

𝑡 = 18. 
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Základní informace o žákovské úspěšnosti u této úlohy  

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

Doba předjíždění 7 11 38,9 % 

 

Tabulka pro sextu Křesťanského gymnázia Hostivař, která řešila tuto úlohu (18 žáků)  

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

Doba předjíždění 11 16 40,7 % 

 

Tabulka pro kvintu Gymnázia Nad Alejí, která řešila tuto úlohu (27 žáků)  

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

Doba předjíždění 0 7 0 % 

 

Tabulka pro 3. ročník Střední školy knižní kultury, který řešil tuto úlohu (7 žáků)  

 

Otázka Správně Chybně Úspěšnost 

Doba předjíždění 18 34 34,6 % 

 

Souhrnná tabulka pro zkoumaný vzorek všech žáků (52 žáků)  

 

Nejčetněji použité strategie  

Označení strategie Počet řešitelů 

Strategie S3-II 19 

Strategie S3-III 1 

Jiná strategie 13 

Náznak řešení 12 

Neřešeno 7 

 

Strategie použité pro úlohu S3 (52 žáků)  

 

Úspěšnost jednotlivých strategií  

Označení strategie Úspěšné řešení Neúspěšné řešení Úspěšnost 

Strategie S3-II 16 3 84,2 % 

Strategie S3-III 1 0 100 % 

Jiná strategie  1 12 7,7 % 
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Úspěšnost strategií pro relevantně řešící účastníky (33 žáků)  

 

Souvislost zvolené strategie se známkou na pololetním vysvědčení  

Známka Četnost 

Neuvedeno 7 

1 14 

2 21 

3 7 

4 3 

5 0 

 

Známka na vysvědčení v pololetí školního roku (52 žáků)  

 

Známka Strategie S3-II 

použita 

Strategie S3-II 

nepoužita 

Podíl použití 

strategie S3-II 

1 9 5 64,3 % 

2 8 13 38,1 % 

3 0 7 0 % 

4 1 2 33,3 % 

 

Četnost strategie S3-II mezi držiteli jednotlivých známek (45 žáků)  

 

Hypotéza I: Mezi držiteli známky 1 je strategie více používaná než mezi držiteli ostatních 

známek.  

 Strategie S3-II 

použita 

Strategie S3-II 

nepoužita 

Celkem 

Známka 1 ANO 9 5 14 

Známka 1 NE 9 22 31 

Celkem 18 27 45 

 

Opět podle testu 𝜒2 ve čtyřpolních tabulkách (Anděl, 2007, str. 284-285) spočítáme testovou 

statistiku:  

𝜒2 = 𝑛
(𝑛11𝑛22 − 𝑛12𝑛21)2

𝑛1.𝑛2.𝑛.1𝑛.2
 

𝜒2 = 45
(9 ∙ 22 − 5 ∙ 9)2

14 ∙ 31 ∙ 18 ∙ 27
= 45

23409

210924
= 4,994 

𝜒2 = 4,994 ≥ 𝜒1
2(0,05) = 3,84 

Proto zamítáme hypotézu (testu nezávislosti), že u žáků se známkou 1 na vysvědčení není 

navýšen výskyt Strategie S3-II.  
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Hypotéza II: Mezi držiteli známek 1 a 2 je strategie více používaná než mezi držiteli ostatních 

známek.  

 Strategie S3-II 

použita 

Strategie S3-II 

nepoužita 

Celkem 

Známka 1 či 2 ANO 17 18 35 

Známka 1 či 2 NE 1 9 10 

Celkem 18 27 45 

 

Použiji opět oblíbený test 𝜒2 ve čtyřpolních tabulkách (Anděl, 2007, str. 284-285) spočítáme 

testovou statistiku:  

𝜒2 = 𝑛
(𝑛11𝑛22 − 𝑛12𝑛21)2

𝑛1.𝑛2.𝑛.1𝑛.2
 

𝜒2 = 45
(17 ∙ 9 − 18 ∙ 1)2

35 ∙ 10 ∙ 18 ∙ 27
= 45

18225

170100
= 4,821 

𝜒2 = 4,821 ≥ 𝜒1
2(0,05) = 3,84 

Proto zamítáme hypotézu (testu nezávislosti), že u žáků se známkou 1a 2 na vysvědčení není 

navýšen výskyt Strategie S3-II.  

 

Hypotéza III: Mezi držiteli známky 2 je strategie stejně používaná jako v úhrnu ostatních 

známek.  

 Strategie S3-II 

použita 

Strategie S3-II 

nepoužita 

Celkem 

Známka 2 ANO 8 13 21 

Známka 2 NE 10 14 24 

Celkem 18 27 45 

 

Analýzu provedu opět oblíbeným testem 𝜒2 ve čtyřpolních tabulkách (Anděl, 2007, str. 284-

285) spočítáme testovou statistiku:  

𝜒2 = 𝑛
(𝑛11𝑛22 − 𝑛12𝑛21)2

𝑛1.𝑛2.𝑛.1𝑛.2
 

𝜒2 = 45
(8 ∙ 14 − 13 ∙ 10)2

21 ∙ 24 ∙ 18 ∙ 27
= 45

324

244944
= 0,059 

𝜒2 = 4,821 < 𝜒1
2(0,05) = 3,84 

Proto nezamítáme hypotézu (testu nezávislosti), že u žáků se známkou 2 na vysvědčení není 

změněný výskyt Strategie S3-II ve srovnání s celkovým vzorkem.  

 

 

Úloha S4 (4. úloha pro SŠ)  

Úloha je převzata ze zdroje (Vocelka, 2008, s. 7/př. 3).  
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„U pokladny, v šatně a na chodbě k bazénu plaveckého stadionu objevil Láďa tři vývěsky pro 

návštěvníky a vůbec z nich nebyl moudrý.  

První vývěska: Ztratíte-li klíc od šatnové skříňky, zaplatíte 1 000 Kč.  

Druhá vývěska: Neztratíte klíč od šatnové skříňky nebo zaplatíte 1 000 Kč.  

Třetí vývěska: Když nezaplatíte 1 000 Kč, neztratíte klíč od šatnové skříňky.  

Rozhodněte, zda sdělení jsou či nejsou v rozporu.“  

 

Strategie S4-I (S použitím tabulky pravdivostních hodnot)  

Ve sbírce příkladů je uveden postup, který využívá tabulku pravdivostních hodnot (Vocelka, 

2008, s. 11).  

  

„Základní výroky jsou k (,,Ztratíte klíč od šatnové skříňky“) a z (,,Zaplatíte 1 000 Kč.“)  

Z nich jsou složena tři upozornění pro návštěvníky na vývěskách: 𝑘 ⇒ 𝑧, ⌝𝑘 ⌵ 𝑧, ⌝𝑧 ⇒⌝𝑘.  

k z 𝑘 ⇒ 𝑧 ⌝𝑘 ⌵ 𝑧 ⌝𝑧 ⇒⌝𝑘 

1 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 

0 1 1 1 1 

0 0 1 1 1 

 

Všechny tři složené výroky mají na každém řádku tabulky stejnou pravdivostní hodnotu, jsou 

tedy ekvivalentní. To znamená, že jeden můžeme nahradit druhým, jeden je obměnou druhého, 

všechny tři vyjadřují totéž. Ovšem z hlediska výrokové logiky. Z hlediska jazykového citu a 

srozumitelnosti tu však rozdíl je …!“  

 

Poznámka  

Charakteristickým jevem této strategie je sestavení kompletní tabulky pravdivostních výroků.  

 

 

 

Strategie S4-II (Metoda větvení)  

Tato metoda odpovídá mému vlastnímu postupu, který jsem při setkání s touto úlohou navrhl 

jako první.  

Řešitel situaci do 2 větví. Při ztrátě klíče a bez ztráty klíče.  

 

Větev I: Předpokládejme, že jsme ztratili klíč. Co říkají jednotlivé vývěsky?  

První vývěska jasně sděluje, že zaplatíme 1 000 Kč.  
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Druhá vývěska jasně sděluje, že zaplatíme 1 000 Kč. Nevykonali jsme ,,neztrátu klíče“, tudíž 

musíme zaplatit 1 000 Kč.  

Podle třetí vývěsky musíme zaplatit 1 000 Kč, v opačném případě by nemohlo dojít ke ztrátě 

klíče.  

 

Větev II: Předpokládejme, že jsme neztratili klíč. Co říkají jednotlivé vývěsky?  

První vývěska nesděluje nic, nenastala totiž její podmínka. Proto 1 000 Kč následně platit 

můžeme i nemusíme.  

Druhá vývěska nesděluje také nic – splnili jsme možnost s neztracením klíče, druhou možnost 

plnit nemusíme, ale můžeme.  

Třetí vývěska také nepřináší žádné další sdělení. Můžeme nezaplatit 1 000 Kč a v souladu 

s její dikcí neztratit klíč. Ale také zaplatit 1 000 Kč a kvůli nesplněné podmínce už vývěska 

naši případnou ,,(ne)ztrátu klíče“ nijak neošetřuje.  

 

Shrnutí a porovnání obou větví  

Při ztrátě klíče musíme zaplatit 1 000 Kč – podle všech tří vývěsek. Při ,,neztrátě klíče“ 

můžeme a nemusíme zaplatit 1 000 Kč – podle všech tří vývěsek. Vývěsky proto nejsou 

v rozporu – jinými slovy sdělují to samé.  

 

Poznámka  

Charakteristické je pro tuto strategii rozvětvení do dvou variant (ztráta a neztráta klíče), 

následně uvážení, co jednotlivé cedule říkají, tak i postupná kontrola.  

 

Strategie S4-III (Redukovaná tabulka pravdivostních hodnot)  

Typickým rysem je redukce pravdivostní tabulky na větší množství pravdivostních 

minitabulek.  

Použijeme stejné označení sledovaných výroků  (k = ,,Ztratili jsme klíč“;   z = ,,Dostali jsme 

pokutu“)   

První výrok: 𝑘 ⇔ 𝑧 

Druhý výrok: ¬𝑘 ⌵ 𝑧 

Třetí výrok: ¬𝑧 ⇒⌝ 𝑘 

 

První výrok  

 k ⌝k 

z 1 0 

⌝z 0 1 
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Druhý výrok  

 k ⌝k 

z 1 0 

⌝z 0 1 

 

Třetí výrok  

 k ⌝k 

z 1 0 

⌝z 0 1 

 

Všechny výroky dávají dohromady stejnou pravdivostní tabulku.  

 

 

 

 

 

 

Základní informace o žákovské úspěšnosti u této úlohy  

Typ 

odpově

di 

Správně se 

zdůvodnění

m 

Správně 

bez 

zdůvodně

ní 

Chybně se 

zdůvodnění

m 

Chybně 

bez 

zdůvodně

ní 

Neřešen

o 

Úspěšno

st hrubá 

Úspěšno

st čistá 

Četnost 5 8 1 2 2 72,2 % 27,8 % 

 

Tabulka pro sextu Křesťanského gymnázia Hostivař (18 žáků)  

 

Typ 

odpově

di 

Správně se 

zdůvodnění

m 

Správně 

bez 

zdůvodně

ní 

Chybně se 

zdůvodnění

m 

Chybně 

bez 

zdůvodně

ní 

Neřešen

o 

Úspěšno

st hrubá 

Úspěšno

st čistá 

Četnost 15 2 9 1 0 63,0 % 55,6 % 

 

Tabulka pro kvintu Gymnázia Nad Alejí (27 žáků)  

 

Typ 

odpově

di 

Správně se 

zdůvodnění

m 

Správně 

bez 

zdůvodně

ní 

Chybně se 

zdůvodnění

m 

Chybně 

bez 

zdůvodně

ní 

Neřešen

o 

Úspěšno

st hrubá 

Úspěšno

st čistá 

Četnost 2 2 1 0 2 57,1 % 28,6 % 
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Tabulka pro 3. ročník Střední školy knižní kultury (7 žáků)  

 

Typ 

odpově

di 

Správně se 

zdůvodnění

m 

Správně 

bez 

zdůvodně

ní 

Chybně se 

zdůvodnění

m 

Chybně 

bez 

zdůvodně

ní 

Neřešen

o 

Úspěšno

st hrubá 

Úspěšno

st čistá 

Četnost 22 12 11 3 4 65,4 % 42,3 % 

 

Tabulka pro celý zkoumaný vzorek (52 žáků)  

 

Základní informace o nejčetnějších strategiích  

Označení strategie Četnost 

Strategie S4-I 18 

Strategie S4-II 4 

Strategie S4-III 4 

Rovnou odpověď 16 

Jiná 6 

Neřešeno 4 

 

Souhrnná tabulka pro celkový vzorek (52 žáků)  

Označení strategie Úspěšné řešení Neúspěšné řešení Úspěšnost 

Strategie S4-I 11 7 61,1 % 

Strategie S4-II 4 0 100 % 

Strategie S4-III 1 3 25 % 

Rovnou odpověď 12 4 75 % 

Jiná 5 1 83,3 % 

 

Úspěšnost jednotlivých postupů pro žáky, kteří se pustili do řešení (48 žáků)  

 

Dále se zde nabízí provést analýzu nejčastějších chyb při strategii S4-I. Tato strategie je 

značně populární, ve většině případů vede ke správnému výsledku, ale přesto zdaleka ne ve 

všech. Uvedu zde tedy, jaký konkrétní problém stojí za finálním neúspěchem, který při této 

nastal v sedmi případech.  

Vzhledem k tomu, že se mi zde nepodařilo vypozorovat výrazný jednotící jev, předložím zde 

tyto případy konkrétně.  

 

 

První případ chyby ve strategii S4-I  
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U tohoto žáka došlo k odklonu od standardní tabulky, proto uvedu, jak vypadala vyplněná 

tabulka:  

 

k z 𝑘 ⇒ 𝑧 ⌝𝑘 ⌵ 𝑧 ⌝𝑧 ⇒⌝𝑘 ⌝𝑘 ⌝𝑧 

1 1 1 1 1 0 0 

1 0 0 0 1 0 1 

0 1 1 1 0 1 0 

0 0 1 1 1 1 1 

 

(Označení sledovaných výroků přizpůsobujeme zavedenému označení ze vzorové strategie.)  

 

Žákova chyba se objevuje v 5. sloupci tabulky na 2. a 3. řádku, kde jsou pravdivostní hodnoty 

vyplněny opačně. Patrně spočívá v tom, že místo implikace ⌝𝑧 ⇒⌝𝑘 ověřuje implikaci 

⌝𝑘 ⇒⌝𝑧. Protože je jinak vše správně, lze předpokládat, že implikaci ověřoval v tabulce 

,,opticky zleva doprava“, i když je potřeba postupovat v opačném směru. Tomu ostatně 

nasvědčuje zmíněná dvojí chyba.  

 

Druhý případ chyby ve strategii S4-I  

Žák zde vytvořil velkou tabulku, která se jeví jako projev malého porozumění celé situaci. 

Lze dovozovat, že si patrně pamatoval řešení úloh z výrokové logiky pomocí tabulek, čemž 

nasvědčuje způsob vyplnění.  

 

Třetí případ chyby ve strategii S4-I  

Žák zde vytvořil tabulku s chybou:  

 

k z 𝑘 ⇒ 𝑧 ⌝𝑘 ⌵ 𝑧 ⌝𝑧 ⇒⌝𝑘 

1 1 1 0 0 

1 0 0 1 0 

0 1 1 1 1 

0 0 0 0 1 

 

Odlišnosti vůči správné tabulce zde nacházíme ve 2. řádku (4. a 5. sloupec), ve 3. řádku (4. 

sloupec) a v 5. řádku (3. a 4. sloupec). Jediné, co si zde troufnu dovozovat jako možné 

vysvětlení, je zvýšená potíž s druhou vývěskou (odpovídá 4. sloupci) – právě ve spojitosti s ní 

dochází k nejčastější chybě.  

Žák zde dochází k odpovědi: Nejsou v rozporu, pokud k je nepravdivé a z je pravdivé.  

 

Čtvrtý případ chyby ve strategii S4-I  

Žák zde vytvořil tabulku s jedním nevyplněným sloupcem:  
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k z ⌝𝑘 ⌝𝑧 𝑘 ⇒ 𝑧 ⌝𝑘 ⌵ 𝑧 ⌝𝑧 ⇒⌝𝑘 

1 1 0 0 1  1 

0 0 1 1 1  1 

0 1 1 0 0  0 

1 0 0 1 0  0 

 

Žák navíc dodává odpověď: Druhá vývěska je v rozporu.  

Zde si můžeme povšimnout dvou jevů:  

a) Žák nevyplnil sloupec odpovídající druhé vývěsce. Navíc ji následně označuje za 

rozpornou s ostatními. Patrně se mu jevila obtížnější, zatímco zbylé dvě vývěsky 

vedly ke stejným výsledkům (vzápětí ukážeme, že v souvislosti s dvojím opakováním 

chyby stejného typu).  

b) Další chyby vidíme na 4. řádku v 5. a 7. sloupci. Patrně zde není upevněna vědomost, 

že ,,Z nesplněného předpokladu vyplývá cokoli“.  

 

Pátý případ chyby ve strategii S4-I  

Žák zde píše pásmo následujících sdělení  

Druhý i třetí se dá pochybovat…  

…neboť nevíme, zda musíme platit, pokud ztratíme…  

když nezaplatíte 1 000 Kč = neztratíte klíč  

ale my nevíme, zda musíme platit, když ztratíme  

 

Přikládá tabulku  

k z ⌝𝑘 ⌝𝑧 𝑘 ⇒ 𝑧 ⌝𝑘 ⌵ 𝑧 ⌝𝑧 ⇒⌝𝑘 𝑘 ⇒ 𝑧
⇔ (⌝𝑘 ⌵ 𝑧) 

1 1 0 0 1 0 1 0        1 

1 0 0 1 0 0 0 1        0 

0 1 1 0 1 1 1 1        1  

0 0 1 1 1 0 1 0        1 

 

A píše jsou v rozporu. Tato tabulka ve mně budí dojem ještě větší zmatenosti v žákově řešení.  

 

Šestý případ chyby ve strategii S4-I  

Žák zde přikládá tabulku  

k z 𝑘 ⇒ 𝑧 ⌝𝑘 ⌝𝑧 ⌝𝑘 ⌵ 𝑧 ⌝𝑧 ⇒⌝𝑘 

1 1 1 0 0 1 1 

1 0 0 0 1 0 1 

0 1 1 1 0 1 0 

0 0 1 1 1 1 1 
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A píše následující komentáře: ,,První dvě vývěsky v rozporu nejsou, protože mají stejné 

tabulky pravdivostních hodnot, u 3. vývěsky je však odlišná. Ano, sdělení jsou v rozporu.“  

 

 

Sedmý případ chyby ve strategii S4-I  

Žák zde přikládá tabulku  

k ⌝𝑘 z ⌝𝑧 A (𝑘 ⇒
𝑧) 

B 

(⌝𝑘 ⌵ 𝑧) 

C 

(⌝𝑘 ⇒
⌝𝑧) 

A⇔B⇔C 

1 0 1 0 1 1 1 1 

1 0 0 1 0 0 1 0 

0 1 1 0 0 1 0 0 

0 1 0 1 1 1 1 1 

 

A shrnuje závěrečným komentářem: ,,Sdělení jsou v rozporu.“ 
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4 Závěr  
V teoretické části práce se mi podařilo nastínit možné základní pohledy na dělení 

matematických úloh podle různých hledisek. Některé pojmy a postupy jsem doplnil 

ilustracemi na vybraných příkladech.  

V experimentální části práce jsem sledoval zejména souvislost mezi použitou strategií a 

četností chyb, v některých případech jsem se zaměřil i na konkrétní chyby. Také jsem 

sledoval souvislost mezi prospěchem žáka a jím zvolenou strategií, případně chybovostí.  

K experimentu jsem využil 8 úloh, jejichž společným rysem je práce s informací v podobě 

výroku, sdělení, schématu či tabulky.  

V analýze tohoto experimentu jsem nedošel k výraznějšímu obecnému poznatku, nicméně 

jsem přesvědčen, že při hlubším prozkoumání by se zde podařilo najít zajímavé výsledky, 

ze kterých by v optimálním případě vycházela inspirace do vlastní didaktické praxe.  

Jsem přesvědčen, že tato diplomová práce nabídla nahlédnutí do širokého a stále 

neprobádaného tématu školské didaktiky, avšak nastíněné otázky si zasluhují bezesporu další 

zkoumání.  
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Příloha A: Řešitelské strategie pro ZŠ (Test 01)  

Vážení žáci, rád bych Vás zapojil do své diplomové práce, která zkoumá žákovské strategie řešení různých úloh.  

 

Cílem práce je analýza postupů vedoucích k řešení různých úloh – úspěšnému, neúspěšnému, či dílčím 

způsobem úspěšnému. Zaznamenejte do řešení všechny své postupy, případně další myšlenky.  

 

Na řešení máte až 20 minut, při výpočtech můžete používat kalkulačky.  

 

Děkuji za poctivý přístup k řešení.  

 

Bc. Jan Hoffmann, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy  

 

 

Ročník řešitele:  

 

Známka na vysvědčení v pololetí školního roku:  

 

(Pokud si nevzpomeneš, napiš odhad; případně známku, kterou nejčastěji v poslední době dostáváš)  

 

Úlohu 1 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)  

 

Úlohu 2 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)  

 

Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 1: ANO – NE (zakroužkujte)  

 

Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 2: ANO – NE (zakroužkujte)  

 

Při řešení jsem kalkulačku využil: vůbec – jen někdy – velmi často (zakroužkujte)  

 

(Údaje slouží čistě pro účely výzkumu.)  

 

Úloha 1  

Národní park Šumava  

Národní park Šumava byl vyhlášen v roce 1991. Jeho rozloha je 690 𝑘𝑚2, podíl lesů je 81%. Z celkové rozlohy 

690 𝑘𝑚2 tvoří přírodně nejcennější I. zóny 13% a území s omezením vstupu z důvodu ochrany přírody 16%.  

e) Kolik čtverečných kilometrů tvoří v Národním parku Šumava lesy?  

f) Kolik čtverečných kilometrů zaujímají I. zóny?  

g) Kolik čtverečných kilometrů tvoří území s omezením vstupu?  

h) Převeď získané výsledky z a) až c) na hektary.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úlohu 2 naleznete na 2. straně.)  
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Úloha 2  

Daň z přidané hodnoty  

Firma Omega prodává počítač Xerius SX s DPH za 28 980 Kč, firma Delta uvádí u stejného počítače cenu 

24 500 Kč bez DPH. DPH tvoří 20% z ceny bez daně.  

c) Kolik korun stojí počítač s DPH u firmy Delta?  

d) U které firmy je finančně výhodnější počítač koupit?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Procenta: Úloha o DPH, Úloha o NP Šumava)  



 

88 
 

Příloha B: Řešitelské strategie pro ZŠ (Test 02)  

Vážení žáci, rád bych Vás zapojil do své diplomové práce, která zkoumá žákovské strategie řešení různých úloh.  

 

Cílem práce je analýza postupů vedoucích k řešení různých úloh – úspěšnému, neúspěšnému, či dílčím 

způsobem úspěšnému. Zaznamenejte do řešení všechny své postupy, případně další myšlenky.  

 

Na řešení máte až 20 minut, při výpočtech můžete používat kalkulačky.  

 

Děkuji za poctivý přístup k řešení.  

 

Bc. Jan Hoffmann, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy  

 

 

Ročník řešitele:  

 

Známka na vysvědčení v pololetí školního roku:  

 

(Pokud si nevzpomeneš, napiš odhad; případně známku, kterou nejčastěji v poslední době dostáváš)  

 

Úlohu 1 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)  

 

Úlohu 2 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)  

 

Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 1: ANO – NE (zakroužkujte)  

 

Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 2: ANO – NE (zakroužkujte)  

 

Při řešení jsem kalkulačku využil: vůbec – jen někdy – velmi často (zakroužkujte)  

 

(Údaje slouží čistě pro účely výzkumu.)  

 

Úloha 1  

Déšť, nebo David?  

Zaslechnete-li ve zprávách, že napršelo 5 milimetrů vody, znamená to, že na rovné ploše, do které se voda 

nevsákne a ze které neodteče, by byla po takovém dešti vrstva vody vysoká 5 mm.  

Když David zalévá, spotřebuje na záhon dlouhý 20 m a široký 2,4 m všechnu vodu z plné nádržky. Nádržka má 

vnitřní rozměry 0,8 m, 0,7 m a 0,4 m.  

Vypočítej, kdo dá záhonům víc vody; déšť, při kterém naprší 5 mm vody, nebo David. Kolik litrů je rozdíl?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úlohu 2 naleznete na 2. straně.)  
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Úloha 2  

Kontrolorova zpráva  

3. července  

1

10
 cestujících ………….. bez jízdenky  

2

3
 cestujících …………… síťová jízdenky  

zbývající cestující …………… platná jízdenka na jednu jízdu  

a) Zapiš zlomkem, jaká část kontrolovaných cestujících měla platnou jízdenku na jednu jízdu.  

b) Urči, jaká část kontrolovaných cestujících cestovala se síťovou jízdenkou nebo s platnou jízdenkou na 

jednu jízdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aplikační úlohy a zlomky: Úloha o dešti, Úloha o jízdenkách)  
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Příloha C: Řešitelské strategie pro SŠ (Test 01)  

Vážení studenti, rád bych Vás zapojil do své diplomové práce, která zkoumá žákovské strategie řešení různých 

úloh.  

 

Cílem práce je analýza postupů vedoucích k řešení různých úloh – úspěšnému, neúspěšnému, či dílčím 

způsobem úspěšnému. Zaznamenejte do řešení všechny své postupy, případně další myšlenky.  

 

Na řešení máte až 20 minut, při výpočtech můžete používat kalkulačky.  

 

Děkuji za poctivý přístup k řešení.  

 

Bc. Jan Hoffmann, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy  

 

Ročník řešitele:  

 

Známka na vysvědčení v pololetí školního roku:  

 

(Pokud si nevzpomenete, napište odhad, známku, kterou nejčastěji v poslední době dostáváte) 

 

Úlohu 1 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)  

 

Úlohu 2 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)  

 

Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 1: ANO – NE (zakroužkujte)  

 

Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 2: ANO – NE (zakroužkujte)  

 

Při řešení jsem kalkulačku využil: vůbec – jen někdy – velmi často (zakroužkujte)  

 

(Údaje slouží čistě pro účely výzkumu.)  

 

 

Úloha 1  

Do konkurzu na místo ředitele Dopravního podniku města se přihlásilo pět zájemců, jsou to A, B, C, D, E. 

V průzkumu mezi 600 zaměstnanci se jich 45% vyjádřilo pro D, o něco méně procent hlasů získal B.  

Pokud by statistický soubor tvořili jen ti z oněch 600 respondentů, kteří se rozhodli pro B nebo pro D, pak 

,,rozložení sil“ mezi B a D znázorňuje diagram.  

Kolik z dotazovaných se v průzkumu vyjádřilo pro A, C a E celkem? Vyjádřete i v procentech.  

 

 

 

(Úlohu 2 naleznete na 2. straně.)  
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Úloha 2  

,,Na Vánoce bude ryb dost.“  

Aspoň to tvrdí mluvčí společnosti Rybářství Petr Štička. Řekl nám, že podle odhadu mělo být v rybníku Kuňk o 

0,2 tuny ryb více než v rybníku Žbluňk. Po výlovu se ukázalo, že v Kuňku bylo o 2% tun více, ve Žbluňku 

dokonce o 10% tun ryb více, než odborníci odhadli. Proto se ve skutečnosti z Kuňku vylovilo pouze o 0,1 tun 

ryb více než ze Žbluňku. (Podle deníku Plesk.)  

Podaří se vám na základě této tiskové informace doplnit údaje do tabulky?  

Rybník Odhad v tunách Skutečnost v tunách 

Kuňk   

Žbluňk   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Procenta: Úloha o výběrovém řízení, Úloha o rybnících)  
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Příloha D: Řešitelské strategie pro SŠ (Test 02)  

Vážení studenti, rád bych Vás zapojil do své diplomové práce, která zkoumá žákovské strategie řešení různých 

úloh.  

 

Cílem práce je analýza postupů vedoucích k řešení různých úloh – úspěšnému, neúspěšnému, či dílčím 

způsobem úspěšnému. Zaznamenejte do řešení všechny své postupy, případně další myšlenky.  

 

Na řešení máte až 20 minut, při výpočtech můžete používat kalkulačky.  

 

Děkuji za poctivý přístup k řešení.  

 

Bc. Jan Hoffmann, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy  

 

Ročník řešitele:  

 

Známka na vysvědčení v pololetí školního roku:  

 

(Pokud si nevzpomenete, napište odhad, známku, kterou nejčastěji v poslední době dostáváte) 

 

Úlohu 1 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)  

 

Úlohu 2 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)  

 

Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 1: ANO – NE (zakroužkujte)  

 

Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 2: ANO – NE (zakroužkujte)  

 

Při řešení jsem kalkulačku využil: vůbec – jen někdy – velmi často (zakroužkujte)  

 

(Údaje slouží čistě pro účely výzkumu.)  

 

 

Úloha 1  

Souprava Průměrná rychlost v km/h Délka soupravy v m 

rychlíková 77,4 74 

nákladní  39,6 115 
 

Po rovnoběžných kolejích se obě vlakové soupravy pohybují týmž směrem. Jak dlouhý je časový interval od 

okamžiku, kdy lokomotiva rychlíku dostihne záď posledního vagonu nákladní soupravy, do momentu, kdy 

konec rychlíkové soupravy míjí čelo nákladního vlaku? Vyjádřete v sekundách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úlohu 2 naleznete na 2. straně.)  
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Úloha 2  

U pokladny, v šatně a na chodbě k bazénu plaveckého stadionu objevil Láďa tři vývěsky pro návštěvníky a 

vůbec z nich nebyl moudrý.  

První vývěska: Ztratíte-li klíc od šatnové skříňky, zaplatíte 1 000 Kč.  

Druhá vývěska: Neztratíte klíč od šatnové skříňky nebo zaplatíte 1 000 Kč.  

Třetí vývěska: Když nezaplatíte 1 000 Kč, neztratíte klíč od šatnové skříňky.  

Rozhodněte, zda sdělení jsou či nejsou v rozporu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aplikace a logika: Úloha o vlakových soupravách, Úloha o vývěskách)  


