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ANOTACE 
Diplomová práce se věnuje problematice slovních úloh na 1. stupni 

základní školy, zejména pak ve 4. ročníku. Hlavním cílem celé práce je 

vymezení rolí času ve slovních úlohách. Na základě prostudované literatury 

jsou v teoretické části vymezeny pojmy „matematická úloha" a „slovní úloha", 

dále jsou zde uvedeny funkce slovní úlohy ve vyučování matematice 

na 1. stupni ZŠ a popsány některé typy slovních úloh. Následuje nejen 

vymezení rolí času, ale i místa, vycházející z analýzy učebnic matematiky. 

Analýza učebnic matematiky jasně ukazuje, které role času a místa jsou 

opomíjeny nebo úplně vynechány. Na tyto role se zaměřuje soubor šesti úloh, 

zadávaný v testu (pre -, post -) žákům čtvrtých ročníků. V praktické části je 

popsán průběh experimentu, jehož úkolem je prokázat, že neúspěch v řešení 

těchto, úloh je zapříčiněn jejich izolovaným a mizivým zařazením do hodin 

matematiky. Experiment má rovněž dokázat, že po dvou hodinách práce 

s úlohami „proti toku času" a „se změnou místa" žáci dosáhnou lepších 

výsledků v závěrečném testu. 

Klíčová slova: slovní úloha, role času, změna času, úlohy „po toku času", 

úlohy „proti toku času", role místa, změna místa. 

ANNOTATION 
La thèse de diplome s'adonne à la problématique des problèmes 

verbaux à l'école primaire, principalement au CM1. L'objet principal de cette 

thèse c'est la définition des rôles que le temps joue dans les problèmes 

verbaux. Dans la part théorique, il y a la définition des termes „le problème 

mathématique" et „le problème verbal". Ils y sont aussi les fonctions 

et la typologie des problèmes verbaux dans les mathématiques à l'école 

primaire. Tout est cré sur la base de l'étude approfondie de la littérature. Les 

rôles du temps et de l'espace dans les problèmes verbaux sont définis selon 

l'analyse des manuels scolaires des mathématiques. Cette analyse indique 

avec clarté quels rôles du temps et de l'espace manquent dans les problèmes 

verbaux. Ces rôles étaient utilisé pour création de six problèmes verbaux, qui 

étaient donné aux élèves au CM1 par voie de test (pre -, post - ). 



Le cours de l'expérience est décrit dans la part pratique. L'expérience 

devrait prouver que les élèves sont sans succès quand ils cherchent la solution, 

parce que ces types des problèmes verbaux sont rarement et isolément 

intégrés dans les cours de la mathématiques. L'expérience devrait prouver que 

les élèves seront plus réussi dans le post test après deux heures de travail sur 

les problèmes verbaux „changement du temps" et „changement de l'espace". 

Mots clés: le problème verbal, le rôle du temps, le changement du temps, 

les problèmes verbaux „par courant le temps", „contre courant le temps", le rôle 

de l'espace, le changement de l'espace. 



Obsah 
Úvod 8 

1. Teoretická část 9 

1.1. Vymezení pojmů matematická úloha a slovní úloha 9 

1.2. Funkce slovní úlohy 11 

1.3. Typy slovních úloh 13 

1.3.1. Dělení podle oblasti matematiky 14 

1.3.2. Dělení podle kontextu slovní úlohy 14 

1.3.3. Dělení podle početních výkonů 15 

1.3.4. Dělení slovních úloh na statické a dynamické 17 

1.4. Vymezení rolí času ve slovních úlohách 19 

1.4.1. Role času ve slovních úlohách statických 19 

1.4.2. Role času ve slovních úlohách dynamických 23 

1.5. Vymezení rolí místa ve slovních úlohách 24 

1.5.1. Vymezení velikosti a ohraničenosti místa 24 

1.5.2. Vymezení změn místa 26 

1.5.3. Situace nebo děje, odehrávající se na dvou různých místech 27 

1.6. Řešení slovních úloh na 1. stupni ZŠ 28 

1.6.1. Fáze řešení slovní úlohy 28 

1.6.2. Metody řešení slovní úlohy 29 

1.7. Vytváření slovních úloh 31 

1.8. Matematické učivo ve 4. ročníku základní školy 32 

1.8.1. Vzdělávací program Základní škola 33 

1.8.2. Vzdělávací program Obecná škola 34 

1.8.3. RVP - rámcový vzdělávací program 36 

1.9. Analýza učebnic matematiky pro 4. ročník základní školy 38 

1.9.1. Učebnice nakladatelství Alter 38 

1.9.2. Učebnice nakladatelství Fortuna 41 

1.10. Matematické uvažování 46 

1.11. Slovní úlohy a poruchy učení 47 

1.11.1. Dyskalkulie 48 

2. Metodologie 50 

2.1. Téma a východiska 50 

6 



2.2. Cíle 50 

2.3. Hypotézy 50 

2.4. Metody 51 

2.4.1. Test (pre -, post -) 51 

2.4.2. Příprava podkladů pro dvě vyučovací hodiny matematiky 51 

2.4.3. Akční výzkum 51 

2.4.4. Pozorování, evidence a analýza sledovaných jevů 53 

2.5. Popis sledovaného vzorku 53 

2.5.1. Základní škola Satalice 53 

2.5.2. Fakultní základní škola Brána jazyků 54 

2.5.3. Fakultní základní škola Táborská 54 

2.6. Scénář a podmínky experimentu 55 

2.6.1. Pretest 55 

2.6.2. 2 vyučovací hodiny matematiky 56 

2.6.3. Posttest 56 

2.6.4. Podoba testu 57 

2.6.5. Sada úloh pro učitele 68 

3. Praktická část 75 

3.1. Popis získaných údajů a jejich analýza 75 

3.1.1. ZŠ Satalice 75 

3.1.2. FZŠ Brána jazyků 86 

3.1.3. FZŠ Táborská 94 

3.2. Vyhodnocení testů 104 

3.2.1. ZŠ Satalice 104 

3.2.2. FZŠ Brána jazyků 105 

3.2.3. FZŠ Táborská 106 

3.2.4. Celkové výsledky testů 107 

Závěr 110 

Literatura 112 

Seznam příloh 115 

7 



Úvod 
Ve čtvrtém roce studia na pedagogické fakultě se mi naskytla příležitost 

strávit jeden semestr na Univerzitě ve francouzském Bordeaux. Jednalo se 

o studijní pobyt v rámci evropského stipendijního programu Socrates -

Erasmus. Pod svá ochranná křídla mě vzala katedra matematiky a didaktiky 

matematiky, konkrétně PhDr. Michaela Kaslová, která spolupracuje s některými 

přednášejícími z Univerzity v Bordeaux, zejména s profesorem Bernardem 

Sarrazym. Právě Sarrazy se v té době zabýval problematikou změn času 

a místa ve slovních úlohách. Tak vzniklo téma mé diplomové práce „Role času 

ve slovních úlohách na 1. stupni ZŠ". Do Bordeaux jsem odjížděla v lednu 2005 

s jasným cílem - hledat inspiraci, pročíst literaturu a hlavně si o všem pohovořit 

s profesorem Sarrazym. Musím přiznat, že první měsíc uběhl jako voda, začala 

jsem navštěvovat kurzy na fakultě, musela se přizpůsobit odlišnému rozvrhu, 

měnila jsem ubytování a stále pociťovala velké rezervy v komunikaci s okolím. 

Postupem času jsem ale začala navštěvovat univerzitní knihovnu a objevila 

několik publikací, které se týkaly didaktiky matematiky nebo přímo problematiky 

slovních úloh. Zajímavé úlohy jsem si opisovala nebo kopírovala. Na jejich 

základě jsem pak vytvořila několik úloh, které jsem později využila při svém 

experimentu. Kromě role času jsem se začala zabývat také rolí místa 

ve slovních úlohách. Podle Sarrazyho jsem pak vytvořila i scénář 

k experimentu, který jsem uskutečnila přesně o rok později. Vše jsem díky 

elektronické poště konzultovala i s vedoucí své diplomové práce, 

PhDr. Kaslovou. 

Slovní úlohy pro mě vždy znamenaly spíše nutné zlo než motivaci nebo 

dokonce zábavu. Nevzpomínám si, že bych se na základní škole zúčastňovala 

matematických soutěží nebo řešila zajímavé slovní úlohy jen z touhy po jejich 

vyřešení. Stručně řečeno, pokud jsem nemusela, slovními úlohami jsem se 

dobrovolně nezabývala. Snad i proto beru svou diplomovou práci jako výzvu. 

Nadešel čas, abych změnila svůj postoj a se slovními úlohami se spřátelila. 

Dokonce budu mít možnost ovlivnit vztah ke slovním úlohám i u svých žáků. 

Budu se snažit, aby přistupovali ke slovním úlohám se zájmem, nikoli 

z povinnosti. 
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1. Teoretická část 
Hlavním cílem teoretické části této diplomové práce bude vymezit role 

času a místa ve slovních úlohách. Předně ale bude zapotřebí vymezit pojmy 

matematická úloha, slovní úloha, dále zmínit funkce a typy slovní úlohy 

(především vzhledem k fenoménu času), metody řešení a vytváření slovních 

úloh. Důležitým bodem bude i shrnutí matematického učiva ve 4. ročníku 

základní školy a analýza učebnic matematiky pro 4. ročník ZŠ, neboť celá 

praktická část této práce se odvíjí od experimentu ve třech čtvrtých ročnících 

ZŠ. V neposlední řadě se zde objeví i kapitola z kognitivní psychologie žáka 

základní školy, věnovaná matematickému uvažování a dyskalkulii. 

Teoretická část této práce vychází z uvedené literatury, zejména však 

z publikací Kaslové (Praha, 2001, 2002, 2004), Novotné (Praha, 2000), Nováka 

a Stopenové (Olomouc, 1993), Sarrazyho (stať ve sborníku, Praha, 2002) 

a Vágnerové (Praha, 2001). 

1.1. Vymezení pojmů matematická úloha a 

slovní úloha 
Matematická úloha je dle Nováka a Stopenové (Olomouc, 1993) zadání 

nebo situace, která podněcuje žáka k uvědomělé činnosti, směřující k dosažení 

stanoveného cíle. Tato činnost má tři aspekty - obsahový, kdy žák objevuje 

nové matematické poznatky, opakuje si matematické učivo nebo si prověřuje 

jeho zvládnutí, dále aspekt operační, který zahrnuje učební a poznávací 

činnosti a operace žáka a za třetí aspekt motivační, v němž jsou zahrnuty 

zájmy, sklony a potřeby žáka. „Ve struktuře matematické úlohy lze obvykle 

rozlišit předmětnou komponentu (množinu objektů, o nichž je v úloze řeč 

a vztahy mezi těmito objekty), požadavek na řešení úlohy (pokyn k řešení úlohy 

či otázku úlohy) a operátor (souhrn operací, které je nutno uskutečnit v souladu 

s podmínkami úlohy, aby byl splněn požadavek úlohy)." 

(Novák, Stopenová, Olomouc, 1993, s. 6). 
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Další definice pojmu úloha uvádí ve své publikaci Novotná (Praha, 2000, 

s. 7): „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 navodíme „uměle", rodí se úloha. Úloha 

je model problémové situace fixovaný v jistém jazyce. Podle Fridmana každá 

úloha obsahuje čtyři základní složky: předmětnou oblast, tj. objekty, o nichž se 

v úloze mluví, vztahy, které objekty navzájem spojují, požadavek, tj. instrukci 

o cíli, kterého je třeba dosáhnout a operátor, tj. soubor operací, jež se mají 

vykonat s podmínkami úlohy, aby byl splněn její požadavek." 

Podle Nováka a Stopenové (Olomouc, 1993) lze rozdělit úlohy na „čistě 

matematické", v nichž vystupují pouze matematické výrazy, jako jsou čísla, 

konstanty, proměnné..., a slovní, jejichž předmětnou oblast tvoří reálné objekty 

z nematematické oblasti, ze života. Ať už jsou tyto úlohy praktické, textové nebo 

námětové, jsou formulovány v přirozeném jazyce, slovy, nikoliv matematickými 

symboly. 

Podle Kaslové (Praha, 2004) je slovní úloha pro dítě reálná situace, 

která v sobě zahrnuje problém v podobě, kterou lze řešit matematickým 

aparátem. Z pohledu dospělého je tato situace do jisté míry idealizovaná. Úloha 

může mít podobu popisu nebo vyprávění, které podává určité informace. Dále 

obsahuje číselné údaje a otázku, nebo úkol. Zadání slovní úlohy je buď ústní 

nebo písemné, podle stáří žáků můžeme pro ilustraci použít různé předměty 

nebo obrázky. 

Definice slovní úlohy, uvedená ve skriptech „Analýza řešení slovních 

úloh" (Novotná, Praha 2000, s. 10), zní: „Slovními úlohami rozumíme ve školské 

matematice takové úlohy, v jejichž zadání se vyskytují objekty, jevy a situace 

(se svými rozmanitými vlastnostmi a vztahy) z nejrůznějších 

mimomatematických oblastí." 

Ukázka čistě matematické úlohy: (460 + 20) : 2 = 

Ukázka slovní úlohy (Kaslová, Praha, 2002, s. 73): „Dostihový 

překážkový závod je dlouhý 4,2 km. Kolik překážek musí koně absolvovat, 

jestliže jsou překážky od sebe vzdáleny 300 metrů? POZORU Závod nezačíná 

a nekončí překážkou. " 
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1.2. Funkce slovní úlohy 
Většinou se setkáváme s názorem, že řešení slovních úloh je pro žáky 

obtížné. Slovní úlohy v matematice nebývají oblíbené a často už samotný fakt, 

že mají řešit právě slovní úlohu, vede u některých žáků k neúspěchu. Základní 

obtíže žáků při řešení slovních úloh shrnuje Novotná (Praha, 2004, s. 368) 

do tří bodů: „žák nerozumí kontextu úlohy nebo nevidí souvislost mezi 

kontextem a řešením slovní úlohy; žák z různých důvodů (např. délka textu, 

použitý jazyk, velký počet zadávaných informací, obtíže číst text 

s porozuměním) neuspěje při získávání informací o struktuře slovní úlohy ze 

zadání; žák získá potřebné informace ze zadání, ale neumí najít vhodný 

matematický model, nebo model najde, ale neumí ho vyřešit." Přesto mají 

slovní úlohy ve vyučování matematice své místo. Jejich role se v průběhu školní 

docházky výrazně liší a mění. Jiné funkce má slovní úloha na 1. stupni ZŠ a jiné 

na 2. stupni (viz závěr kapitoly 1.2). 

Na začátku školní docházky, kdy se dítě teprve učí číst, pracovat 

s jazykem, později porozumět textu a používat symboly, neplní ještě slovní 

úloha všechny své role, kterých nabyde později. 

Důležitou funkcí slovní úlohy je zejména funkce motivační. Slovní úloha 

má vyvolat u dítěte takovou představu, aby v něm vzbudila zájem, ale současně 

ho neblokovala v jejím dalším zpracování. Má provokovat, být výzvou, 

hádankou, na kterou chce žák nalézt odpověď. Čím více se úloha dotýká 

problémů z reálného života, tím více je pro dítě přitažlivá. U některých úloh je 

na první pohled zřejmé, že bychom je ve skutečném životě nepotřebovali řešit. 

Tam zájem žáka upadá. 

Další funkcí slovní úlohy, zvláště, pokud stojí na počátku tématického 

celku, je vytvořit specifickou zkušenost a navodit takovou situaci, aby 

korespondovala s dosavadní zkušeností dítěte. Musí ale rovněž směřovat 

k matematické podstatě presentovaného problému. Může se totiž stát, 

že situace dítě zaujme, ale zčásti umožní deformaci potřebné představy a tím 

se již v začátku může deformovat i představa, která se vztahuje k tématickému 

celku. 

Na 1. stupni základní školy se dítě pomocí slovních úloh učí pracovat 

s informacemi - vybrat potřebné, odstranit nadbytečné, uvědomit si vztahy mezi 
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nimi. Dále musí zvolit vhodnou metodu řešení, díky níž přejde z reálného světa 

do světa matematiky. 

Jednou z funkcí slovních úloh je i ilustrace nového učiva. Lze je tedy 

využít při výkladu nového učiva, kdy potřebujeme objasnit nový pojem nebo 

vytvářet nové matematické dovednosti. 

Následuje funkce aplikační, kdy na slovní úlohu aplikujeme nově získané 

poznatky a procvičujeme je. Tady mají žáci možnost být aktivní, mají příležitost 

aplikovat osvojené vědomosti a dovednosti, objevovat, rozvíjet své matematické 

schopnosti (např. pochopit matematickou podstatu slovní úlohy, formulovat 

a analyzovat úlohu atd.) 

Pro dobré porozumění a pochopení určitého jevu necháme žáky slovní 

úlohy obměňovat, přetvářet je jazykově nebo vymýšlet úlohy nové. Žáci mohou 

vytvořit obtížnější nebo naopak jednodušší variantu slovní úlohy. 

Ve vyšších ročnících využíváme také diagnostickou funkci slovních úloh. 

Můžeme je použít k ověření dosaženého stavu vědomostí a dovedností u žáků. 

Při použití různých metod diagnostiky jsou nástrojem pro zjišťování výsledků 

učení. 

Slovní úlohy mohou sloužit jako východisko pro diskuzi v rámci celé třídy 

nebo ve skupinách. Zejména ty nestandardní tak mohou přispívat i k rozvoji 

řeči. 

Díky slovním úlohám lze také propojovat školskou aritmetiku s geometrií. 

Novotná uvádí ve své práci (Praha, 2004, s. 368) následujících pět 

důvodů, proč zařazovat slovní úlohy do vyučování matematice. 

„Slovní úlohy: 

- jsou vhodným prostředkem pro rozvíjení obecných kompetencí 

žáků a jejich postojů k matematice, 

- umožňují žákům „vidět a posuzovat" nezávisle, analyzovat 

a porozumět použití matematiky, 

- rozvíjejí schopnost žáků aktivovat matematické znalosti 

a dovednosti v mimomatematických situacích, 

- pomáhají žákům při poznávání, porozumění a uchovávání pojmů, 

metod a výsledků matematiky." 
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1.3. Typy slovních úloh 
Pro třídění úloh lze zvolit různá kritéria, od matematického obsahu, přes 

kognitivní náročnost, způsob jazykového vyjádření, charakter požadavků 

na řešení až k povaze objektů, které v úloze vystupují. Slovní úlohy můžeme 

klasifikovat i podle role času nebo místa, kterou v úloze zastávají. To bude 

pro tuto práci podstatné. V publikaci „Slovní úlohy ve vyučování matematice 

na1. stupni ZŠ" Nováka a Stopenové najdeme obsáhlou klasifikaci 

matematických úloh, kterou však lze dobře použít i pro klasifikaci slovních úloh. 

Novotná ve svých skriptech „Analýza řešení slovních úloh" uvádí dělení podle 

oblasti matematiky a kontextu slovní úlohy. Kaslová mluví o slovních úlohách 

statických a dynamických (přednášky, 2002 - 2006). 

Vyvstává otázka, proč vlastně slovní úlohy dělit na jednotlivé typy, 

zabývat se jejich odlišnostmi, třídit je? Odpověď je vcelku jednoduchá. Učitel, 

který si uvědomí rozmanitost světa slovních úloh a bude svým žákům 

předkládat různé typy, předejde u nich ulpívání na formálních aspektech 

v zadání. 

„Vyjděme z hypotézy, podle které se učitelé dělí podle schopnosti 

představit si obměny v koncepci zadání úloh. Tyto rozdíly by mohly vysvětlit 

rozdíly v přizpůsobivosti (vs formalismus) v žákovských strategiích: čím 

pestřejší úlohy učitel tvoří, tím méně se u žáků zakotvuje mechanické spojení 

mezi naučenými algoritmy a úlohami, ve kterých mají být užity; jinak řečeno čím 

větší pestrost v učitelově práci, tím menší lpění žáka na jednotlivých formálních 

aspektech zadání pro nalezení odpovědi a zároveň vedení žáků k pochopení 

matematických znalostí, o které jde při řešení úlohy, aby byli schopni 

poskytnout odpověď." (Sarrazy, Praha, 2002, s. 64). 

Hypotéza se Sarrazymu potvrdila: „čím větší pestrost úloh učitel používá, 

tím více vykazují žáci flexibilitu v procesu rozhodování, a také naopak čím 

chudší je pestrost učitelových úloh, tím více formalismů se vyskytuje 

v žákovských řešeních, tím více se žáci opírají o formální stránku zadání, víc 

než o jeho pochopení pro dosažení odpovědi." (Sarrazy, Praha, 2002, s. 69). 

13 



1.3.1. Dělení podle oblasti matematiky 
a) Slovní matematické úlohy 

Ve slovních matematických úlohách sice hovoříme o číslech, rovnicích, 

atd., avšak ty nejsou vyjádřeny v symbolickém jazyce kalkulu a řešitel si musí 

nejdříve přeložit slovní zadání úlohy do příslušného kalkulu. 

a) slovní aritmetické úlohy 

b) slovní algebraické úlohy 

c) slovní úlohy s geometrickým obsahem 

Příklad slovní aritmetické úlohy: Které číslo musíme odečíst od čísla 26, 

abychom dostali číslo 14? 

b) Slovní úlohy s nematematickým obsahem 

Můžeme je rovněž nazvat „slovní úlohy s textem". Vyskytuje se v nich 

alespoň jeden termín, který nepatří do žádné matematické teorie. 

Příklad slovní úlohy s nematematickým obsahem (Novotná, Praha, 2000, 

s.17): „Dvě dcery pana Nováka, Pavla a Marie, dostaly dohromady za práci 

181 Kč. Rozdíl v honorářích obou dívek byl 37 Kč. Kolik činil honorář každé 

z nich?" 

1.3.2. Dělení podle kontextu slovní úlohy 
Dělení podle kontextu záleží na tom, jak si je autor vymezí. Lze rozlišovat 

úlohy o pohybu, úlohy o společné práci, úlohy o směsích, o obsahu, atd. Podle 

sbírek úloh pro 1. stupeň základní školy lze dělit slovní úlohy takto: 

a. slovní úlohy na sčítání a odčítání 

b. slovní úlohy na porovnávání 

c. slovní úlohy na násobení a dělení 

d. slovní úlohy na porovnávání rozdílem (o kolik více/méně než, 

celkem) 

e. slovní úlohy na porovnávání podílem (kolikrát více/méně než, 

celkem) 

f. slovní úlohy na dělení se zbytkem 

g. slovní úlohy na usuzování, uvažování (kdyby) 
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h. slovní úlohy na aritmetický průměr 

i. slovní úlohy na práci s převody jednotek (koruny - měna Euro) 

j. slovní úlohy o pohybu (příprava na ně) 

k. slovní úlohy na vyloučení možnosti (kdyby ano, kdyby ne) 

I. slovní úlohy a práce s informacemi 

1.3.3. Dělení podle početních výkonů 
Toto dělení slovních úloh uvádí ve své publikaci Novák a Stopenová 

(Olomouc, 1993). Zdůrazňují, že má význam zvláště z didaktických důvodů. 

Jednoduchou slovní úlohu zařadíme spíše na začátek učebního celku, složenou 

slovní úlohu zařadíme později. 

a) Slovní úlohy jednoduché 

Slovní úlohy jednoduché lze vyřešit pouze jedním početním výkonem. 

Tyto slovní úlohy převažují v prvním ročníku základní školy. Jejich námětem 

může být jakákoli reálná situace se dvěma známými údaji. Na třetí, neznámý 

údaj, se ptáme. Tento údaj je s předchozími dvěma známými údaji v určitém 

vztahu. Slovní úlohy jednoduché dále můžeme dělit podle operace, kterou jimi 

procvičujeme (sčítání, odčítání, násobení, dělení...). Dále je lze rozdělit na 

přímé a nepřímé. 

Přímé slovní úlohy jsou ty, jejichž formulace souhlasí s početním 

výkonem, kterým se budou tyto úlohy řešit. Je-li v nich použita formulace „o pět 

méně", vede tato formulace k odčítání. Je-li v nich použita formulace „dvakrát 

více", vede k násobení. Jako příklad uvádíme úlohu z publikace Nováka a 

Stopenové (Olomouc, 1993, s.16): „Ve třídě je 10 chlapců, děvčat je dvakrát 

více. Kolik je ve třídě děvčat?" V této slovní úloze přímé si žák přečte informaci 

„dvakrát více" a ta ho navede.k násobení. 

Nepřímé slovní úlohy jsou takové slovní úlohy, které se řeší opačným 

početním výkonem, než k jakému žáka „svádí" formulace zadání. Jako příklad 

opět uvádíme slovní úlohu z publikace Nováka a Stopenové (Olomouc, 1993, 

s.16): „Ve třídě je 20 děvčat, to je dvakrát více než chlapců. Kolik je ve třídě 

chlapců?" Formulace „dvakrát více" vede žáka k násobení, ale úloha se řeší 

dělením. Nepřímé slovní úlohy mohou způsobovat žákům potíže při správném 
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rozpoznání početního výkonu. Stává se tak v případě formální znalosti, kdy žák 

vyhledá v zadání slovní úlohy „nápovědné slovo", signál, který za určitých 

podmínek vede k určité početní operaci, ale vytržené z kontextu může způsobit 

chybu v řešení úlohy. Příčinou je často práce učitele, který upozorňuje na slova 

(nebo jejich předpony) a spojuje je s danou početní operací. Nestaví 

na pochopení celé úlohy, ale na pochybném hledání „pomocných signálů". 

Podle Hejného a Kuřiny (Praha, 2001) tak podceňuje intelektuální schopnosti 

žáků a navádí je k povrchnímu přístupu k učení. Hledáním signálů odvádí žáky 

od snahy porozumět dané situaci. Nepřímé slovní úlohy můžeme podle Tiché 

(přednášky, 2002 - 2006) nazvat slovní úlohy s antisignálem. Antisignál je 

slovo, provokující k užití chybné početní operace. Toto slovo má za určitých 

okolností funkci nápovědy, ale záleží na jeho postavení v kontextu slovní úlohy. 

Například slovesa s předponou „při-" nebo „na-" (přistoupit, nastoupit, přibýt, 

nabýt, přikoupit, nakoupit) vedou k operaci sčítání. Není tomu tak vždy, jak 

dokazuje následující slovní úloha z knihy Hejného a Kuřiny (Praha, 2001): 

Do tramvaje přistoupilo 5 lidí, takže teď jich tam je 21. Kolik lidí 

jelo v tramvaji předtím? 

Tuto slovní úlohu budeme řešit odčítáním. Sloveso přistoupilo v ní působí 

jako antisignál. Dalšími antisignály mohou být slovíčka krát, více, méně, 

dohromady, celkem. 

b) Slovní úlohy složené 

Slovní úlohy složené jsou takové slovní úlohy, jejichž řešení vyžaduje 

dva a více početních výkonů. Tyto početní výkony mohou, ale nemusejí být 

různé. Můžeme říci, že jednu složenou slovní úlohu lze rozdělit na více úloh 

jednoduchých. Rozmanitost slovních úloh složených je dána nejen počtem 

jednotlivých jednoduchých úloh, ale také jejich typem. Pro ilustraci uvádíme 

čtyři složené slovní úlohy, které se sice odlišují, ale zároveň mají i společné 

znaky. Úlohy jsou z publikace Nováka a Stopenové (Olomouc, 1993, s. 18): 

Na zájezd jely dva autobusy. V prvním cestovalo 36 osob, ve 

druhém o čtyři osoby více. Kolik lidí cestovalo v obou autobusech? 

Řešení této slovní úlohy lze vyjádřit pomocí dvou písmen a, b jednoduše: 

a + (a + b) 
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V zahradě byly vysázeny jabloně a hrušně. Jabloní bylo 16, hrušní 

o 9 méně. Kolik jabloní a hrušní bylo vysázeno v zahradě 

dohromady? 

Strukturu úlohy vyjádříme snadno: a + (a - b) 

Nákladní vlak měl 12 krytých vagónů. Otevřených vagónů měl 

čtyřikrát více. 

Kolik vagónů měl vlak celkem? 

Tuto úlohu budeme řešit následovně: a + (a . b) 

Turista cestoval autobusem a vlakem. Za jízdenku na autobus 

zaplatil 24 korun, za jízdenku na vlak třikrát méně. Kolik korun 

zaplatil turista za obě jízdenky dohromady? 

Struktura úlohy: a + (a : b) 

U těchto čtyř slovních úloh složených jasně vidíme podobnost v řešení. 

Ve všech úlohách zvětšujeme dané číslo a. Pochopení vztahů hned v první 

(nejlehčí) úloze by usnadnilo řešení zbývajících tří úloh. 

1.3.4. Dělení slovních úloh na statické a 

dynamické 

Podle přednášky PhDr. Kaslové: „Dítě a jeho vztah k celku", 

a) Slovní úlohy statické 

Slovní úlohy, kdy řešitel pozoruje neměnnou situaci, se nazývají statické. 

Jejich zadání lze přirovnat ke slohovému útvaru popis situace. Nedochází v nich 

k žádnému pohybu nebo posunu něčeho někam, pouze popisují určitou situaci. 

Tu je možno popsat dvěma různými způsoby, ale k jednomu chybí číselný údaj. 

Ve statických slovních úlohách bývají často používána tato slovesa: je, má, 

stojí, sedí, leží, visí, existuje, vidí, atd. 

Podstatné je, že ve slovních úlohách statických nedochází ke změně 

času ani místa. 

17 



Příklady statických slovních úloh: 

- Ve váze je 100 růží - červených a bílých. 30 růží je 

červených. 

- Kolik růží je bílých? 

- Na parkovišti stojí 12 nákladních aut. Osobních tam je 

třikrát více. 

- Kolik osobních aut stojí na parkovišti? Kolik aut je na 

parkovišti celkem? 

- V mateřské škole je zapsáno 63 dětí, z toho je 39 holčiček. 

- Kolik je v mateřské škole zapsáno chlapců? 

b) Slovní úlohy dynamické 

Slovní úlohy dynamické jsou takové slovní úlohy, v nichž dochází k určité 

změně. Velkou roli v nich hrají slovesa. Jejich zadání má podobu vyprávění 

nebo návodu. 

- Ke známému stabilnímu celku něco přidáme nebo od něho něco 

ubereme - vznikne nový celek. Např.: přidáme květiny do vázy, 

vyndáme květiny z vázy, přidáme rohlíky do sáčku, ubereme 

rohlíky ze sáčku, pověsíme ozdoby na stromek, sundáme ozdoby 

ze stromku apod. 

- Dva celky se spojí (pohyb dvou celků k sobě) - vznikne nový 

celek. Např.: Na parkoviště přijedou 2 Renaulty a 4 Škodovky, 

do divadla přijde 30 dětí z jedné školy a 50 dětí z jiné školy, 

do rybářské sítě se chytí 12 makrel a 4 tresky apod. 

- Dojde ke zvětšení již známého celku (ztloustnutí, nakynutí, nárůst, 

zdražení, ...) nebo ke zmenšení již známého celku (zhubnutí, 

vypuštění, zlevnění, scvrknutí). Př.: Mimino při narození vážilo 

3 250 g a v následujících 6 měsících přibralo 2 900 g. Kolik vážilo 

mimino na půl roce? 

- Porovnáváme dva celky rozdílem (vazby tolik - kolik, stejně jako, 

více než, méně než) - porovnávání může mít charakter statický 

i dynamický! 
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1.4. Vymezení rolí času ve slovních úlohách 
Klasifikovat slovní úlohy podle role, kterou v nich hraje čas, je velmi 

zajímavé. Přesto se s takovým dělením v učebnicích ani ve sbírkách úloh běžně 

nesetkáme. Podle role, kterou hraje čas ve slovní úloze, můžeme určit i její 

obtížnost. Například úloha, v níž nedochází k žádné změně času, bude méně 

obtížná, než úloha se změnou v čase. Je nutné zmínit, že ke změně času 

dochází pouze ve slovních úlohách dynamických. Tuto změnu času lze nazvat 

„po toku času" nebo „proti toku času". Slovní úlohy se změnou „proti toku času" 

jsou obtížnější, neboť neznámá se týká toho, co bylo na začátku. Sarrazy uvádí 

toto: „Úlohy, v nichž se neznámá týká výsledného stavu, mají vyšší úspěšnost 

nezávisle na věku žáků než ty, v nichž se neznámá týká vstupního stavu 

(výchozí situace)." (Sarrazy, Praha, 2002, s. 68) 

1.4.1. Role času ve slovních úlohách statických 
Ve slovních úlohách statických (viz kapitola 1.3.4) nedochází ke změně 

času, odehrávají se v jednom okamžiku. Role času je zde pouze pasivní, nijak 

neovlivňuje způsob řešení úlohy. 

a) Čas přítomný 

Se statickými slovními úlohami se nejčastěji setkáváme v přítomném 

čase. Pro ilustraci uvádíme několik příkladů statických slovních úloh 

v přítomném čase. Všechny úlohy jsou z učebnice: „Matematika pro 4. ročník 

ZŠ" (1. díl, Alter, 1996). 

Ve škole je v 1.-5. ročníku 430 dětí, v 6. - 9. ročníku je 360 dětí. 

Kolik dětí je v této škole? O kolik dětí je více v 1. - 5. ročníku než 

v 6.-9. ročníku? 

Kája má ve své sbírce 200 pohlednic. Olga jich má o 20 více než 

Kája a Jitka dvakrát více než Kája. Kolik pohlednic má Olga a kolik 

pohlednic má Jitka? 
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V jedné přepravce je 12 lahví minerálek. Kolik lahví je ve čtyřech 

přepravkách? 

V krabičce je 28 gramů lentilek. Kolik gramů lentilek je v pěti 

krabičkách? 

b) Čas minulý 

Statické slovní úlohy, ve kterých pozorujeme neměnnou situaci, mohou 

být i v minulém čase. Výše zmíněné úlohy snadno převedeme z času 

přítomného do času minulého: 

Ve škole bylo v 1. - 5. ročníku 430 dětí, v 6. - 9. ročníku bylo 360 

dětí. Kolik dětí bylo v této škole? O kolik dětí bylo více v 1. - 5. 

ročníku než v 6.-9. ročníku? 

Kája měla ve své sbírce 200 pohlednic. Olga jich měla o 20 více 

než Kája a Jitka dvakrát více než Kája. Kolik pohlednic měla Olga 

a kolik pohlednic měla Jitka? 

V jedné přepravce bylo 12 lahví minerálek. Kolik lahví bylo ve 

čtyřech přepravkách? 

V krabičce bylo 28 gramů lentilek. Kolik gramů lentilek bylo v pěti 

krabičkách? 

V situaci, kdy převádíme slovní úlohu z času přítomného do minulého, 

nás nutně musí napadnout, že minulý čas velmi svádí k očekávání změny. 

Pokud slovní úloha začíná slovy: „V krabičce bylo 28 gramů lentilek...", první 

myšlenka při čtení takovéto slovní úlohy bude: „Lentilky v krabičce byly a zřejmě 

už nejsou." 

Je to zcela přirozené, při vyprávění používáme minulý čas pro události, 

které se staly, byly, ale už nejsou. Stejně to může fungovat u slovních úloh 

statických, pokud budou v minulém čase. U dítěte může takové zadání navodit 

pocit, že co už bylo, není. Bude ve slovní úloze hledat změnu, posun v čase -
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z minulosti do přítomnosti. Dítě, které čte s porozuměním, nemá obtíže se 

čtením ani žádnou poruchu, má předpoklady pro správné vyřešení takové 

úlohy. U dítěte s obtížemi to však může znamenat neúspěch v řešení. 

Zajímavé je srovnání českého jazyka s jazykem anglickým nebo 

francouzským. U těchto jazyků totiž existují minulé časy, které označují děj, 

který přechází z minulosti do přítomnosti nebo alespoň označují blízkou 

minulost. Například ve francouzštině je rozdíl mezi „je suis venu" - přišel jsem 

a „je viens d'arriver" - právě jsem přišel. U prvního času v pořadí by mělo být 

určeno, kdy se příchod uskutečnil (včera, v 18 hodin, večer atd.), kdežto 

u druhého času je zřejmé, že dotyčný přišel právě teď, jedná se tedy o blízkou 

minulost. 

V anglickém jazyce můžeme předpřítomným časem průběhovým 

vystihnout „děj, trvající z minulosti do přítomnosti a mířící i do budoucnosti: Tve 

been iiving in Prague for two years. - Bydlím v Praze...". Stejným časem 

můžeme popsat i „děj, trvající do bezprostřední přítomnosti (jako příčina): (The 

pavement is wet.) - It has been raining." (Tryml, Praha, 1999, s. 407). 

c) Čas budoucí 

Čas budoucí se ve statických slovních úlohách příliš nevyskytuje, neboť 

pokud máme být pozorovateli neměnné situace, pozorujeme ji v čase 

přítomném, popřípadě jsme ji již pozorovali, ale nelze s jistotou tvrdit, 

že takovou neměnnou situaci budeme pozorovat v budoucnosti. To můžeme 

pouze předpokládat. Jedná se tedy o hypotetickou situaci. Slovní úlohy statické 

lze teoreticky převést i do času budoucího, ale měli bychom k nim vždy podat 

vysvětlení, upravit jejich zadání tak, aby i v budoucím čase dávalo smysl. 

Převedeme nyní výše zmíněné slovní úlohy do času budoucího tak, aby zůstaly 

úlohami statickými, beze změny, bez pohybu v čase. 

Na začátku nového školního roku bude ve škole v 1.-5. ročníku 

430 dětí, v 6.-9. ročníku bude 360 dětí. 

Kolik dětí bude v této škole? O kolik dětí více bude v 1. - 5. 

ročníku než v 6. - 9. ročníku? 
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Kája bude mít ve své sbírce 200 pohlednic. Olga jich bude mít 

o 20 více 

než Kája a Jitka dvakrát více než Kája. Kolik pohlednic bude mít 

Olga a kolik pohlednic bude mít Jitka? 

V jedné přepravce bude 12 lahví minerálek. Kolik lahví bude ve 

čtyřech přepravkách? 

Podle výrobce bude v krabičce 28 gramů lentilek. Kolik gramů 

lentilek bude v pěti krabičkách? 

Pokud má slovní úloha statická zůstat slovní úlohou statickou, bude 

nejlépe nechat ji v přítomném čase, protože ten nejvíce odpovídá neměnnému 

stavu, nikam se neposouvá ani nevrací. Slovní úlohy statické, převedené 

do budoucího času vypadají přinejmenším zvláštně a vyvolávají pocit změny, 

která nastane. Pokud v krabičce bude 28 gramů lentilek, tak tam zřejmě ještě 

nejsou, někdo je tam dá - naplní tu krabičku. Taková úvaha by jistě nebyla 

ojedinělá. Další úvaha, která by vysvětlovala použití budoucího času, by mohla 

být tato: Po otevření krabičky tam bude 28 gramů lentilek - podle informace 

na etiketě. 

U slovní úlohy s počty žáků na 1. a 2. stupni základní školy, by jistě 

mohlo děti napadnout: „A co když se někdo přistěhuje nebo odstěhuje? Někdo 

může být nemocný a nebude do školy chodit." K takové slovní úloze by bylo 

dobré napsat vysvětlení: „Podle dokumentace víme, že ve škole 

bude žáků...". 

Slovní úloha s pohlednicemi velmi svádí k otázkám typu: „Jak můžeme 

vědět, že právě Kája bude mít ve sbírce 200 pohlednic? Co když některé ztratí 

nebo někomu daruje? Může také od někoho dostat další pohlednice, pak by jich 

měla víc než 200." Měli bychom opět podat vysvětlení, upřesnit zadání. Spíše 

se ale dostáváme od slovní úlohy statické ke slovní úloze dynamické. Kája ty 

pohlednice bude mít, to znamená, že je ještě nemá, dostane je nebo si je koupí. 

V tuto chvíli už máme úlohu dynamickou, se změnou „po toku času", nikoli 

statickou. 
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1.4.2. Role času ve slovních úlohách 

dynamických 
a) Slovní úlohy po toku času 

Přirozenost člověku velí, aby přemýšlel o budoucnosti, žil přítomností 

a vzpomínal na minulost. Lidé plánují svou budoucnost, spoří si na stáří, spoří 

na bydlení pro děti, plánují dovolené, svatby, oslavy, a proto i většina slovních 

úloh v matematice se odehrává v tomto přirozeném životním sledu. 

Když řekneme „po toku času", znamená to, že se děj úlohy odvíjel 

z minulosti do přítomnosti, z přítomnosti do budoucnosti, popřípadě můžeme 

přejít od minulosti přes přítomnost až do budoucnosti (např.: Začala jsem spořit 

před 3 lety, nyní mám naspořeno ...., budu spořit ještě .... Kolik budu mít 

naspořeno?). Ptáme se na současný stav nebo na to, co bude až. 

Př.: Maminka měla v peněžence 132 korun. Koupila máslo za 25 Kč, 

mléko za 17 Kč a 5 rohlíků po 2 Kč. Kolik peněz jí v peněžence zůstalo po 

zaplacení nákupu? 

Obr. č. 1 

b) Slovní úlohy proti toku času 

V těchto úlohách se vracíme do minulosti, proti přirozenému toku času, 

ptáme se na to, co bylo na začátku. Počáteční údaj v úloze chybí, odehrají se 

určité změny, konečný údaj je znám. Při řešení se tedy musíme vrátit proti toku 

času, abychom zjistili, jak to bylo na začátku. 

Př.: Maminka přišla domů z nákupu a říká: „Mám v peněžence jen 80 

korun a to jsem nekoupila nic jiného než máslo, mléko a 5 rohlíků!" Otázka: 
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Kolik peněz bylo v maminčině peněžence než nakoupila, když víme, že máslo 

stojí 25 Kč, mléko 17 Kč a rohlík 2 Kč? 

Podle analýzy učebnic matematiky pro 4. ročník ZŠ (viz kapitola 1.9) 

tento typ úloh v učebnicích úplně chybí nebo je zastoupen mizivě. Podle 

Sarrazyho (Praha, 2002) jsou slovní úlohy „proti toku času" s neznámou týkající 

se výchozího stavu obtížnější, než úlohy „po toku času" (viz kapitola 1.4.2). 

Obr. č. 2 

1.5. Vymezení rolí místa ve slovních úlohách 
Vymezení rolí místa ve slovních úlohách je pro tuto práci důležité 

z hlediska orientace, představivosti a vnímání. Ve slovních úlohách, které se 

odehrávají v reálném prostředí, lze pozorovat velkou rozmanitost ve výběru 

místa, prostoru. Ten buď slouží pouze jako kulisa v pozadí, nebo se přímo 

účastní děje. 

1.5.1. Vymezení velikosti a ohraničenosti místa 
Velikost a ohraničenost místa ve slovních úlohách se jeví jinak 

dospělému člověku a jinak dítěti. Dítě je menší, vnímá prostor kolem sebe 

odlišně. Proto je následující vymezení velikosti a ohraničenosti místa 

přizpůsobeno dětskému pohledu na svět, je relativní a vždy záleží na kontextu 

slovní úlohy. 
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a) Slovní úlohy v mikroprostoru 

Jako mikroprostor si označíme takový prostor, který lze obsáhnout 

jedním pohledem. Může to být prostor, který lze zakrýt dlaněmi nebo obejmout 

pažemi. Mikroprostor budeme dělit na otevřený (nemá stěny, nelze ho uzavřít, 

spíše mikroplocha) a ohraničený (malý ohraničený prostor, má stěny, dá se 

uzavřít). 

- otevřeny mikroprostor - výkres formátu A4 nebo menší, 

modelovací podložka, plech na pečení, klávesnice, talíř 

- ohraničeny mikroprostor - krabička od sirek nebo od čaje, 

sklenice, hrnek, kelímek, kapsa, peněženka, sáček, důlek 

na cvrnkání kuliček, ptačí hnízdo, klec na křečka 

b) Slovní úlohy v malém prostoru 

Malým prostorem budeme nazývat to, co je větší než mikroprostor, 

ale stále ještě nesplňuje rozměry velkého prostoru, např. koruny vzrostlého 

stromu nebo pokoje či školní třídy. Zároveň už to nelze zakrýt dlaněmi nebo 

obejmout pažemi. Co se týče obsáhnutí malého prostoru jedním pohledem, 

bude záležet na vzdálenosti pozorovatele a prostoru. Pokud bude stát dítě 

ve vzdálenosti 10 m od lavičky v parku, obsáhne ji jedním pohledem. Ve chvíli, 

kdy přijde až k lavičce, jeden pohled mu stačit nebude. Podobné je to i s deskou 

stolu. Pokud pozorovatel stojí přímo u stolu, neobsáhne celou jeho desku 

jedním pohledem. 

. otevřeny malv prostor - pracovní plocha kuchyňské linky, deska 

stolu nebo školní lavice, lavička v parku, postel, pohovka, židle, 

pult v obchodě 

. ohraničeny malv prostor - umyvadlo, pračka na prádlo, myčka 

na nádobí, psí bouda, úložný prostor v autě, cestovní zavazadlo, 

keř 

c) Slovní úlohy ve velkém prostoru 

Na tomto místě by bylo možné vést polemiky o tom, jak definovat malý 

prostor a jak velký. Skutečně je velmi obtížné stanovit hranici mezi velkým 

a malým prostorem. Autor zde zkrátka použil metodu porovnávání a rozdělil 
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prostor podle potřeb této práce. Čtenáři mají v orientaci pomoci uvedené 
příklady. 

- otevřeny velkv prostor - dvůr, park, zahrada, ZOO 

- ohraničeny velkv prostor - učebna, tělocvična, koruna vzrostlého 

stromu, pokoj, kabina letadla, vlak 

d) Slovní úlohy v makroprostoru 

Jako makroprostor lze definovat vše, co přesahuje rozměry velkého 

prostoru. Bylo by možno použít další předpony typu mega -, giga-, ale pro 

potřeby této práce postačí uvedené vymezení prostoru. 

- uzavřeny makroprostor - dům, škola, továrna, výstavní hala 

- otevřeny makroprostor - obloha, les, pole, silnice, hory, moře 

1.5.2. Vymezení změn místa 
Změny místa lze vymezovat pouze u slovních úloh dynamických, protože 

jsou neodmyslitelně spjaty s určitým pohybem, posunem, který způsobí změnu 

známého stavu. Důležitou roli tu hrají slovesa. 

Slovní úlohy se změnou místa lze řešit pomocí dramatizace. Tato 

metoda je oblíbená zvláště v nižších ročnících, kde děti rády sehrají scénku 

např. jak vystupují a nastupují do autobusu. 

Analýza učebnic matematiky pro 4. ročník (viz kapitola 1.9) ukázala, 

že slovní úlohy se změnou místa se v těchto učebnicích nevyskytovaly ani 

ve čtvrtině všech úloh. 

a) Objekt se pohybuje sám z jednoho místa na jiné 

V těchto slovních úlohách většinou vystupují živé bytosti nebo dopravní 

Prostředky, zkrátka něco, co se pohybuje. Psi v domě běhají z místnosti 

do místnosti, děti ve škole přebíhají z učebny do učebny, lidé v obchodním 

centru chodí z jednoho obchodu do druhého, vlak jede z jedné stanice 

do druhé, stejně tak další dopravní prostředky, mravenci přelezou ze sklenice 

na talíř, včely přeletí ze stromu na strom, ptáci přeletí z drátu na strom nebo 

na krmítko. Zajímá nás stav po změně, po přeběhnutí, po přejetí, po přelétnutí. 

Jednoznačně zde vidíme i časový posun. 
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Slovesa: běhat, přeběhnout, chodit, přejít, jet, plout, plavat, kutálet se, 

lézt, přelézt, letět, přeletět. 

Autobus ujel za 2 hodiny 124 km. Kolik km ujede za 4 hodiny? 

Najdi dva různé způsoby řešení. 

(Blažková, Matoušková, Vaňurová, 1. díl, Všeň, 1996, s. 19) 

b) Objektem je pohybováno z jednoho místa na jiné 

Slovní úlohy se změnou místa, která ale není způsobena samotným 

objektem, tělesem, nýbrž osobou, zvířetem nebo strojem. Vždy dochází 

k manipulaci s něčím, ve výjimečných situacích s někým. 

Slovesa: přendat, přenést, přesunout, posunout, dát, nandat, vyndat, 

naložit, vyložit, přinést, odnést, odsunout, přidat, ubrat. 

„Ze sudu, ve kterém byly 2 hektolitry nafty, odebral pan Staněk do 

traktoru 45 litrů. Kolik litrů nafty zbylo v sudu?" 

(Blažková, Matoušková, Vaňurová, 1. díl, Všeň, 1996, s. 8) 

1.5.3. Situace nebo děje, odehrávající se na dvou 

různých místech 
Pokud řešitel ve slovní úloze „pozoruje" neměnnou situaci na dvou 

různých místech, jedná se o úlohu statickou, beze změny času. Jakmile se však 

ve slovní úloze odvíjí na dvou různých místech děj, jedná se o slovní úlohu 

dynamickou se změnou času „po toku" nebo „proti toku". 

a) Situace, odehrávající se na dvou různých místech 

Se slovními úlohami, kde je popsána určitá situace na dvou různých 

místech, se setkáváme celkem často. 

Pepa má doma 20 knih, Tonda má doma o dvě knížky méně než 

Pepa. Kolik knih má doma Tonda? 

b) Děj, odehrávající se na dvou různých místech 

Hanka byla včera běhat v parku. Uběhla 3krát 400 metrů. Jana 

běžela od babičky domů, což je přesně 1 kilometr. Která z dívek 

uběhla víc a o kolik? 
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Jedná se o slovní úlohu dynamickou, se změnou „po toku času". Úlohu 

však lze upravit a vytvořit z ní dynamickou slovní úlohu „proti toku času." 

Neznámou nebude výsledný stav, ale stav výchozí. 

Hanka byla včera běhat v parku. Oběhla ho 3krát. Jana běžela 

od babičky domů, což je přesně 1 kilometr. To je stejná 

vzdálenost, jako kdyby oběhla park 2,5krát. Jakou vzdálenost 

uběhla Hanka? 

1.6. Řešení slovních úloh na 1. stupni ZŠ 

1.6.1. Fáze řešení slovní úlohy 
a) Seznámení se slovní úlohou 

Dítě si ji buď přečte samo, nebo si ji poslechne od učitele či spolužáka. 

Již v této fázi intuitivně volí metodu, snaží se úlohu pochopit, vytvořit si 

představu, zjednodušit ji. 

b) Rozbor úlohy 

Po seznámení se slovní úlohou si dítě udělá stručný zápis nebo si 

graficky znázorní zadání úlohy. Posuzuje „věcný" a „matematický" obsah úlohy. 

V této fázi je důležité dokonalé pochopení textu úlohy - žák čte velmi pozorně, 

Ptá se na nejasné termíny. Příčinou neúspěšného řešení slovní úlohy může být 

jazyková a stylistická nezralost žáka, omezená slovní zásoba nebo porucha 

čtení (dyslexie). Je třeba děti záměrně cvičit ve čtení s porozuměním, 

aby dokázaly odlišit to, co je známé, co mají vypočítat a na základě toho si 

stanovily početní výkon, kterým budou úlohu řešit. Někdy ji vyřeší vhledem, 

jindy postačí samotné grafické znázornění slovní úlohy, ze kterého odvodí 

výsledek a nemusí provádět další numerické výpočty. 

c) Vyjádření struktury úlohy matematickou symbolikou, dosažení 

výsledku 

Dítě vytvoří rovnici, nerovnici nebo matematický příklad. V této fázi 

vstupuje z reálného světa do světa matematického. Musí převést reálnou 
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situaci na matematické symboly. Tomuto procesu říkáme matematizace. 

Pak dítě řeší slovní úlohu matematickým aparátem (pokud ji neřešilo vhledem), 

což znamená, že řeší sestavenou rovnici, nerovnici, vypočítá vytvořený 

numerický příklad nebo nalezne výsledek v grafickém znázornění. Pokud úloha 

obsahuje jednotky (litry, koruny...), při provádění výpočtů se nezapisují. Uvádějí 

se až v odpovědi na otázku slovní úlohy. 

d) Kontrola správnosti 

Kontrola správnosti numerických výpočtů, porovnávání, konstrukce 

nebo měření, je zkouška, ověření, že výsledek, kterého řešitel dosáhl, je 

skutečně řešením dané úlohy. Potvrzujeme nejen správnost numerického 

řešení (používáme inverzní operaci), ale rovněž správnost věcnou - zda 

výsledek opravdu odpovídá podmínkám úlohy. Správnost se má posoudit 

i vzhledem k reálnosti odpovědi - může vyjít nesmysl, i když je výpočet 

správně. 

e) Formulace odpovědi na otázku úlohy 

Dítě vyřešilo úlohu a tento výsledek musí převést zpět do reálného světa 

úlohy - tomuto procesu říkáme dematematizace. Sestavení odpovědi na otázku 

je nedílnou součástí řešení slovní úlohy. Může sloužit i jako kontrola, neboť nutí 

žáka posoudit reálnost svého řešení. Ve chvíli, kdy je dítě schopno formulovat 

odpověď na otázku, považujeme jeho úkol za splněný. 

1.6.2. Metody řešení slovní úlohy 
a) manipulace s konkrétními předměty 

Využívá se zejména na počátku školní docházky, kdy dítě manipuluje 

s konkrétními předměty (kuličkami, kartami, pastelkami, kameny, knoflíky atd.), 

Protože ještě nemá osvojené matematické poznatky. Později lze nahradit 

např. využitím poznatků o rozkladu přirozeného čísla na dva sčítance 

nebo grafickým znázorněním. 
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b) grafické řešení 

Vhodné grafické znázornění nejen pomáhá analyzovat slovní úlohu, ale 

může ji přímo graficky vyřešit. Znázornit můžeme prakticky cokoli, vzdálenost 

pomocí úsečky, osoby nebo zvířata jako puntíky, místa (místnosti, nábytek, 

hrací koutky v MŠ, záhony na zahradě atd.) pomocí geometrických tvarů. 

c) aritmetické řešení 

Aritmetické řešení je založeno na úsudku, který postihuje souvislost mezi 

podmínkami a otázkou úlohy. 

d) algebraické řešení 

Algebraické řešení, neboli sestavení a řešení rovnice o jedné neznámé, 

bývá často využíváno. Učitel by ale neměl zapomenout na další způsoby řešení 

slovních úloh, aby si žáci nevytvářeli stereotypy. Po vyřešení slovní úlohy 

rovnicí se může učitel zeptat žáků, zda by šla slovní úloha řešit i jiným 

způsobem. Mohou pak společně hledat nový způsob řešení, který bude 

např. jednodušší, efektivnější nebo třeba i zábavnější. 

e) experiment 

Slovní úlohu lze řešit i experimentem - např. dosazováním určitých 

hodnot do tabulky. Pomocí řešení řízeným pokusem je možné zvládnout 

i takové úlohy, které by starší žáci na 2. stupni řešili např. lineární rovnicí 

nebo soustavou rovnic. 

f) dramatizace 

Dramatizace je zábavná metoda řešení slovních úloh, využitelná 

zejména v prvním ročníku, kdy žáci ještě neumějí číst a psát. „Učitel by měl 

zejména u mladších žáků věnovat nalezení vztahů mezi údaji v úloze a otázkou 

dostatek času. Situaci popsanou v úloze si může se žáky zahrát nebo využije 

obrázků, manipulace s předměty apod. Vlastní prožitek situace pomáhá dítěti 

v její matematizaci obvykle nejúčinněji." (Coufalová, Pěchoučková, Kaslová, 

šípková, Praha, 1997, s. 10). 
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1.7. Vytváření slovních úloh 
„Tvorba matematických úloh je kvalitativně vyšší úrovní práce s úlohami. 

Dovednost sestavovat a obměňovat slovní úlohy patří mezi důležité didaktické 

dovednosti učitele, kterou je možné a účelné rozvíjet a cvičit a postupně k ní 

vést také žáky." (Novák, Stopenová, Olomouc, 1993, s. 38). 

Nevýhodou studentů nebo začínajících učitelů je podle Nováka 

a Stopenové (Olomouc, 1993) nedostatek zkušeností, kvůli kterému vytvářejí 

často obsahově i operačně chudé slovní úlohy, které se stereotypně opakují 

a jsou i jazykově nedokonalé. Chyby a nedostatky v řešení pak přičítají 

neschopnosti žáků, nikoli vlastní nedokonalosti v tvorbě úloh a jejich zadávání. 

Největší chyby při vytváření slovních úloh jsou tyto: 

- Text úlohy je nepřesný, nejednoznačný, komplikovaný, náročný 

na pochopení smyslu. (Autor často jen „obalí" početní příklad 

vymyšleným textem, který nemá nic společného s realitou.) 

- Matematický obsah neodpovídá probíranému učivu vdaném 

ročníku, takže úloha neumožňuje aplikovat poznatky, které žák 

získal v daném ročníku nebo v ročnících předešlých. 

- Motivace je opomíjena, slovní úlohy neodpovídají realitě, jejich 

tématika není pro žáky přitažlivá. 

- Problémem je i zajištění řešitelnosti dané úlohy. 

Během hodin matematiky je vhodné vést žáky k samostatnému vytváření 

nebo obměňování slovních úloh. Jednak se předpokládá, že slovní úlohu, 

kterou žák sám vytvořil, bude umět i vyřešit a navíc žákovské úlohy jsou vtipné 

a nápadité. Při vytváření slovních úloh objevují žáci vztahy mezi podmínkami 

a otázkou úlohy, mezi početními výkony. Rozvíjejí své vyjadřování, roste jejich 

sebedůvěra ve vlastní schopnosti. Slabší žáci vytvářejí jednoduché slovní 

úlohy, používají malá čísla, lepší žáci jsou vynalézavější, vymýšlejí klidně více 
ú|oh za sebou, dokonce v logickém systému. 

Žákům lze zadávat různá propedeutická cvičení na tvorbu úloh, jak 

uvádějí Novák a Stopenová (Olomouc, 1993). Mohou např. doplnit podmínky 

k otázce, aby vznikla slovní úloha, nebo podle otázky určit, jaká početní 

operace bude zapotřebí, aby na danou otázku mohli odpovědět nebo podle 

zadaných informací vytvářet různé slovní úlohy. 
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Vhodné je též obměňování slovních úloh. Jednu reálnou situaci žáci 

vyjádří několika různými slovními úlohami. Učitel může žáky nechat volně 

reprodukovat právě přečtenou úlohu, zaměňovat v ní vystupující osoby nebo 

věci, měnit číselné údaje. U složených úloh vyžaduje změna číselných údajů 

pochopení a zachování určitých vztahů, které zajišťují řešitelnost úlohy. Navíc 

musí žáci volit vhodná čísla a dodržet určité podmínky, aby bylo možné provést 

dané početní operace. Z toho vyplývá, že obměňování a vytváření slovních úloh 

samotnými žáky, má v hodinách matematiky svůj význam. 

Ve Sbírce úloh z matematiky pro 4. a 5. ročník (Kaslová, Fialová, 

Čížková, Korda, Praha, 2002) se dočteme o metodě kontrastu. Autoři ji uvádějí 

v souvislosti s úlohami, zaměřenými na práci s informacemi. Žáci mají za úkol 

vytvořit dvojici slovních úloh, z nichž jedna bude obsahovat všechny informace 

potřebné k řešení a druhá je obsahovat nebude. Tato metoda je určena již pro 

žáky čtvrtého ročníku, kteří však ještě potřebují pro tvorbu úloh oporu ve formě 

pohlednic, fotografií, článků z novin nebo časopisů, starší žáci pak využijí 

encyklopedie nebo atlasy. Tvořivá třída si může založit vlastní sbírku slovních 

úloh nebo si vytvořit nástěnku pro ostatní spolužáky. Cílem nástěnky bude, 

aby čtenáři úlohy okomentovali, popřípadě opravili zadání a doplnili k němu 

řešení. 

1.8. Matematické učivo ve 4. ročníku 

základní školy 
V době, kdy probíhal experiment ktéto práci, řídily se základní školy 

v České republice třemi hlavními vzdělávacími programy. S výjimkou 

alternativních škol. Nejrozšířenějším vzdělávacím programem byl program 

Základní škola, dále programy Obecná škola a Národní škola. Zároveň vznikal 

Rámcový vzdělávací program, který již některé pilotní školy ověřovaly v praxi. 

Experiment k této práci proběhl ve třech základních školách na území 

hlavního města Prahy. Byly to tyto základní školy: Základní škola Satalice, 

Základní škola Brána jazyků (vzdělávací program Základní škola) a FZŠ 

Táborská (pilotní škola, vlastní školní vzdělávací program s názvem „Škola 

Porozumění"). K 1. 9. 2007 má každá základní škola vytvořit vlastní školní 

vzdělávací program. 
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Pro přehled je zde uvedeno pojetí matematického učiva čtvrtého ročníku 

vzdělávacím programem Základní škola a pro srovnání i vzdělávacím 

programem Obecná škola. Následuje vzdělávací obsah oboru Matematika a její 

aplikace, uvedený v Rámcovém vzdělávacím programu. 

1.8.1. Vzdělávací program Základní škola 

Schválilo MŠMT pod č.j. 16847/96-2, s platností od 1.9.1996. 

(MŠMT ČR, Praha, 1998, s. 66 - 69) 

4. ročník 

Číselný obor do 1 000 000 

Co by měl žák umět: 

.- počítat do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících; 

- číst, psát a zobrazit čísla na číselné ose; 

- porovnávat čísla do 1 000 000 a řešit příslušné nerovnice; 

- zaokrouhlovat čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky; 

- rozkládat čísla v desítkové soustavě; 

- pamětně sčítat a odčítat čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé 

od nuly; 

- písemně sčítat a odčítat (sčítat alespoň tři čísla, odčítat od 

jednoho čísla dvě čísla, od součtu dvou čísel jedno číslo); 

- pamětně násobit a dělit čísla do 1 000 000 (nejvýše se dvěma 

různými číslicemi) jednociferným číslem; 

- písemně násobit jedno a dvojciferným činitelem; 

- písemně dělit jednociferným dělitelem; 

- provádět odhad a kontrolu svého výpočtu; 

- řešit slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, provádění 

početních výkonů s čísly v daném oboru a na vztahy o n-více 

(méně), n-krát více (méně); 

- řešit slovní úlohy na dva až tři početní výkony. 

Zlomky 
Co by měl žák umět: 

- názorně vyznačit polovinu, čtvrtinu celku; 
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- řešit jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, čtvrtiny, 

pětiny, desetiny daného počtu; 

- sčítat zlomky se stejným jmenovatelem, např. + Î4; % + 1/4. 

Rovnoběžky, různoběžky, kolmice, kružnice 

Co by měl žák umět: 

- určit vzájemnou polohu dvou přímek; 

- sestrojit rovnoběžku s danou přímkou; 

- sestrojit kolmici (pomocí trojúhelníku s ryskou) k dané přímce; 

- narýsovat kružnici s daným středem a daným poloměrem. 

Souměrnost 

Co by měl žák umět: 

- poznat souměrný útvar; 

- určit osu souměrnosti modelováním, překládáním apod.; 

- nakreslit souměrný útvar. 

Obsah čtverce a obdélníku, síť kvádru a krychle 

Co by měl žák umět: 

- určovat obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě; 

- řešit jednoduché slovní úlohy na výpočty obsahu obdélníku 

a čtverce; 

- vymodelovat síť kvádru, krychle; 

- vymodelovat kvádr, krychli z dané sítě. 

1-8.2. Vzdělávací program Obecná škola 

Schválilo MŠMT pod čj. 12035/97-20, s platností od 1.9.1997. 

(MŠMT ČR, Praha, 1996, s. 92 - 117) 

4. a 5. ročník 

Období soustavné školní práce. Žáci zvládnou algoritmus písemného 

l í t án í , odčítání, násobení a dělení. Samostatnost žáka se projevuje hlavně 
v metodě a aplikacích. Geometrické činnosti mají i nadále hravou formu, 
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rozvíjíme však technicky důležité dovednosti (kreslení, rýsování) 

a geometrickou představivost. 

4. ročník - numerace 

Žáci se mají naučit: 

- číst a zapisovat čísla do milionu, porovnávání čísel podle zápisu; 

- zaokrouhlování na tisíce, sta a desítky. 

Činnosti a prostředky: 

- počítání po desetitisících a statisících, řádové počitadlo; 

- zaokrouhlování pro odhady a výpočty. 

Ilustrace: 

- porovnávání cen automobilů. 

Žáci se mohou naučit: 

- záporná čísla v reálné situaci; 

- římské číslice. 

Ilustrace: 

- teploměr, účtování; 

- číselník hodin, letopočet, staletí. 

4. ročník - početní výkony 

Žáci se mají naučit: 

- násobení a dělení v oboru do 100 mimo násobilku; 

- dělení se zbytkem v oboru násobilky; 

- písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem; 

- písemné dělení jednociferným číslem; 

Činnosti a prostředky: 

- postup v číselné řadě po násobcích; 

- odhad výsledku zaokrouhlováním, 

•lustrace: 

- 4, 8, 12, .... 36, 40, 44, 48 ....; 

- typové úlohy: 12.3, 26.2, 80:4, 58:8, 18:4; 

- jednoduché slovní úlohy (zmenšení, zvětšení několikrát); 

- slovní úlohy na dělení se zbytkem. 
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Žáci se mohou naučit: 

- složitější úlohy na násobení a dělení s kalkulátorem (v oboru 

přirozených čísel), zjednodušení postupu výpočtu; 

- význam závorek; 

- posouzení reálnosti výsledku. 

Ilustrace: 

. 16+7+4 = 20+4; 

- 5+4.7 = 5+ (4.7). 

4. ročník - geometrie 

Žák se má naučit: 

- kružnice - kruh - rýsování; 

- shodné kružnice, osa úsečky; 

- přímka, polopřímka, kolmice a rovnoběžky; 

- dělení roviny, kruhu; 

- obsah a obvod, cm2, m2, dm, cm, mm, I, kg, g; 

- pohledy na tělesa. 

Činnosti a prostředky: 

- rýsování kružnic, rovnoběžných a kolmých přímek; 

- souměrnost předkládáním papíru; 

- síť kvádru z krabičky; 

- pohledy na tělesa. 

1.8.3. RVP - rámcový vzdělávací program 
Tento program si každá základní škola vytváří na základě dokumentu 

RVP (www.rvp.cz). Předmět Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři 

tematické okruhy. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru na 1. stupni ZŠ je 

rozlišen na 2 období. Pro účely této práce uvádí autor očekávané výstupy 

ve 2. období. 

Číslo a početní operace 

Očekávané výstupy - 1. stupeň, 2. období 

36 

http://www.rvp.cz


Žák 

- využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost 

a asociativnost sčítání a násobení; 

- provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel; 

- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky 

početních operací v oboru přirozených čísel; 

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených čísel. 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávané výstupy - 1. stupeň, 2. období 

Žák 

- vyhledává, sbírá a třídí data; 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy. 

Geometrie v rovině a v prostoru 

Očekávané výstupy - 1. stupeň, 2. období 

Žák 

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kružnici); užívá jednoduché konstrukce; 

- sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran; 

- sestrojí rovnoběžky a kolmice; 

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu; 

- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově 

souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním 

papíru. 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Očekávané výstupy - 1. stupeň, 2. období 
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„Na začátku školního roku koupila maminka Janě cvičky za 140 Kč 

a novou aktovku za 320 Kč. Kolik korun celkem zaplatila?" 

(Blažková, Matoušková, Vaňurová, 1 díl, Všeň, 1996, s. 4) 

Jedná se o slovní úlohu dynamickou, se změnou „po toku času". 

„Turistická trasa pro zdatné turisty byla dlouhá 48 km, pro méně 

zdatné turisty byla dvakrát kratší a pro děti byla čtyřikrát kratší. 

Kolik km měřily jednotlivé trasy?" 

(Blažková, Matoušková, Vaňurová, 1. díl, Všeň, 1996, s. 14) 

Jedná se o slovní úlohu statickou, beze změny času. 

„Na dvou stromech sedělo 17 havranů. Jestliže z prvního přeletěli 

na druhý strom 3 havrani a z druhého stromu odletělo celkem 5 

havranů, zůstalo na prvním stromě dvakrát víc havranů než na 

druhém. Kolik havranů bylo původně na každém stromě?" 

(Blažková, Matoušková, Vaňurová, 1. díl, Všeň, 1996, s. 58) 

Slovní úloha dynamická, se změnou „proti toku času", navíc obsahuje 

změnu místa. 

Graf č. 2 (G2) 

Analýza učebnice Matematika pro 4. ročník ZŠ 
1. díl, Alter, 2003 

Role místa ve slovních úlohách 

• Slovní úlohy bez uvedení 
místa, místo nehraje 
žádnou roli 

• Slovní úlohy, odehrávající 
se na 1 místě 

• Slovní úlohy, odehrávající 
se na 2 a více místech 

• Slovní úlohy se změnou 
místa 

4% 4% 

34% 
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Jak vyplývá z G2, slovní úlohy byly roztříděny do čtyř skupin podle role, 

kterou v nich hrálo místo. Nejvíce slovních úloh, celkem 58 %, tvořily slovní 

úlohy, v nichž místo nebylo uvedeno, nehrálo tedy žádnou roli. 34 % zaujímaly 

slovní úlohy, které se odehrávaly na jednom místě, 4 % tvořily slovní úlohy, 

které se odehrávaly na dvou nebo více místech (viz kapitola 1.5.3). 

Pouze ve 4 % slovních úloh autoři učebnice matematiky mysleli 

na změnu místa (viz kapitola 1.5.2). Celkem to bylo 6 slovních úloh ze 153. Pro 

ilustraci je zde uvedena jedna slovní úloha ke každému typu: 

„Rodiče koupili Janě židli k psacímu stolu za 490 Kč a stolní lampu 

za 495 Kč. Kolik Kč celkem zaplatili?" 

(Blažková, Matoušková, Vaňurová, 1. díl, Všeň, 1996, s. 7) 

V této slovní úloze není uvedeno žádné místo, kde se děj úlohy odehrál. 

„V pondělí a v úterý přivezli do prodejny vždy 150 kg hroznů, 

ve středu přivezli 200 kg. Kolik kilogramů hroznů to bylo celkem?" 

(Blažková, Matoušková, Vaňurová, 1. díl, Všeň, 1996, s. 4) 

Ve slovní úloze je uvedeno jedno konkrétní místo, kde se její děj odehrál. 

„Eva nesla nákup o váze 4 kg ve dvou taškách. V jedné tašce 

měla 500 g rýže, 250 g másla a 250 g krupice. Kolik vážil nákup 

v druhé tašce?" 

(Blažková, Matoušková, Vaňurová, 1. díl, Všeň, 1996, s. 16) 

Slovní úloha, v níž řešitel sleduje situaci na dvou místech. 

(V tomto případě ve dvou taškách.) 

„Ze sudu, ve kterém byly 2 hektolitry nafty, odebral pan Staněk 

do traktoru 45 litrů. Kolik litrů nafty zbylo v sudu?" 

(Blažková, Matoušková, Vaňurová, 1. díl, Všeň, 1996, s. 8) 

Slovní úloha se změnou místa (ze sudu - do traktoru). Změnu místa lze 

Pozorovat i ve slovní úloze se změnou „proti toku času", která je uvedena v této 

kapitole pod G1. 

40 



1.9.2. Učebnice nakladatelství Fortuna 
Graf č. 3 (G3) 

Analýza učebnice Matematika pro 4. ročník ZŠ 
část první, Fortuna, 1997 

Role času ve slovních úlohách 

16 
35° 

• Slovní úlohy po toku času 

30 
65% 

• Slovní úlohy proti toku 
času 

• Slovní úlohy statické 
0% 

V G3 lze pozorovat rozdělení slovních úloh podle role času. Celých 65 % 

všech slovních úloh zaujímají úlohy dynamické, se změnou „po toku času" 

(viz kapitola 1.4.2). Zbylých 35 % tvoří úlohy statické, beze změny času 

(viz kapitola 1.4.1) a slovní úloha se změnou „proti toku času" se v této učebnici 

nevyskytla ani jednou. Pro ilustraci je zde uvedena jedna slovní úloha od 

každého typu, který se v učebnici vyskytl: 

„Majitel hotelu chce koupit do každého pokoje 6 m záclon. Celkem 

objednal 600 m záclon. Do kolika pokojů to bude?" 

(Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Hervert, 1. díl, Praha, 1997, s. 27) 

Jedná se o slovní úlohu dynamickou se změnou „po toku času". 

„Modrá stuha měří 268 cm, červená stuha 25 dm a žlutá stuha 2 m 

7 dm 5 cm. Seřaďte stuhy podle délky. " 

(Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Hervert, 1. díl, Praha, 1997, s. 5) 

Slovní úloha statická, řešitel porovnává neměnnou situaci. 
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Graf č. 4 (G4) 

Analýza učebnice Matematika pro 4. ročník ZŠ 
část první, Fortuna, 1997 

Role místa ve slovních úlohách 

• Slovní úlohy bez uvedení 
místa, místo nehraje 
žádnou roli 

• Slovní úlohy, odehrávající 
se na 1 místé 

• Slovní úlohy, odehrávající 
se na 2 a více místech 

• Slovní úlohy se změnou 
místa 

Z G4 lze vyčíst rozdělení slovních úloh v první části učebnice matematiky 

Podle role místa. 43 % zaujímají slovní úlohy, odehrávající se na jednom místě 

33 % představují slovní úlohy bez uvedení místa a 17 % slovní úlohy, 

odehrávající se na dvou a více místech. Pouhých 7 % tvoří slovní úlohy, v nichž 

se vyskytuje změna místa. Z celkového počtu 46 slovních úloh jsou to jen 
3 slovní úlohy se změnou místa. 

Následuje jedna slovní úloha ke každému typu: 

„V lesní školce vypěstovali 2 500 sazenic smrku a o 300 méně 

saze nic borovice. Kolik sazenic smrku a borovice celkem 

vypěstovali?" 

(Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Hervert, 1. díl, Praha, 1997, s. 34) 

Jedná se o slovní úlohu, jejíž děj se odehrává na jednom místě (v tomto 

Případě v lesní školce). 

„Kolik tisícikorun potřebuje zákazník na zaplacení ložnice Květa? 

Kolik by potřeboval stokorun? Kolik desetikorun?" (viz obrázek) 

(Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Hervert, 1. díl, Praha, 1997, s. 26) 

V této slovní úloze není popsáno místo, kde se situace odehrává. Místo 
z d e nehraje žádnou roli. 

20 
43% 
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„Do malého sálu Domu kultury se při koncertu vejde 725 diváků. 

Ve velkém sále je o 435 míst více. Kolik míst je ve velkém sále?" 

(Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Hervert, 1. díl, Praha, 1997, s. 53) 

Řešitel sleduje v této úloze situaci na dvou místech - ve velkém 

a v malém sále. 

„Když se dříve chtěly lodě dostat z Karibského moře do Tichého 

oceánu, musely plout kolem Jižní Ameriky 10 000 km. V roce 1914 

byl otevřen Panamský průplav. Nyní je cesta dlouhá 82 km. 

O kolik kilometrů se cesta zkrátila?" 

(Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Hervert, 1. díl, Praha, 1997, s. 51) 

V této úloze lze pozorovat změnu místa (z Karibského moře do Tichého 

oceánu). 

Graf č. 5 (G5) 

Analýza učebnice Matematika pro 4. ročník ZŠ část 
druhá, Fortuna, 1997 

Role času ve slovních úlohách 

10 
• Slovní úlohy po toku času 

• Slovní úlohy proti toku 
času 

• Slovní úlohy statické 

81% 

V G5 lze pozorovat rozdělení slovních úloh podle role času. Celých 81 % 

zaujímají slovní úlohy dynamické, se změnou „po toku času". 16 % představují 
s|ovní úlohy statické a pouhá 3 % slovní úlohy dynamické se změnou „proti toku 

času". Z celkového počtu 61 slovních úloh jsou pouze 2 slovní úlohy se změnou 

»Proti toku času". 
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Pro ilustraci jsou zde uvedeny slovní úlohy k jednotlivým typům: 

„Maminka nakoupila v obchodě s obuví letní střevíce a dětské 

střevíčky pro Milušku. Dětské střevíčky stály 230 Kč, letní střevíce 

byly třikrát dražší. Kolik korun zaplatila maminka za oboje boty?" 

(Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Hervert, 2. díl, Praha, 1997, s. 52) 

Jedná se o slovní úlohu dynamickou, se změnou „po toku času". 

„V sadu roste 66 ovocných stromů. Jsou tam 4 stejné řady jabloní 

a 30 jiných stromů. Kolik jabloní roste i/ každé řadě?" 

(Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Hervert, 2. díl, Praha, 1997, s. 38) 

Slovní úloha statická, beze změny v čase. 

„Maminka koupila na Velikonoce vajíčka v krabičkách po deseti 

kusech. 25 vajec spotřebovala na vaření a pečení. Zbylých 

15 vajec děti obarvily. Kolik krabiček vajec maminka koupila?" 

(Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Hervert, 2. díl, Praha, 1997, s. 38) 

Jedná se o slovní úlohu dynamickou, se změnou „proti toku času" -

zjišťujeme výchozí stav. 

Graf č. 6 (G6) 

Analýza učebnice Matematika pro 4. ročník ZŠ 
část druhá, Fortuna, 1997 

Role místa ve slovních úlohách 

• Slovní úlohy bez uvedení 
místa, místo nehraje 
žádnou roli 

• Slovní úlohy, odehrávající 
se na 1 místě 

• Slovní úlohy, odehrávající 
se na 2 a více místech 

• Slovní úlohy se změnou 
místa 

46% 

44 



Z G6 lze vypozorovat rozdělení slovních úloh podle role místa. Téměř 

vyrovnané jsou počty slovních úloh bez uvedení místa (43 %) a úloh, 

odehrávajících se pouze na jednom místě (46 %). 9 % zaujímají slovní úlohy, 

odehrávající se na dvou a více místech a pouze jedna jediná slovní úloha (2 %) 

z celkových 54 obsahuje změnu místa. 

Zde jsou uvedeny slovní úlohy, ilustrující typy, uvedené v grafu (G6): 

„ Gábina koupila mamince k narozeninám kytici 5 karafiátů. Každý 

stál 12 korun. Za stužku a ozdobný papír zaplatila dohromady 

7 Kč. Jaká byla cena celé kytice?" 

(Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Hervert, 2. díl, Praha, 1997, s. 6) 

Slovní úloha bez uvedení místa. Místo nehraje žádnou roli. 

„V ovocném sadě rostlo 6 řad třešní. V každé řadě bylo 15 třešní. 

4 třešně uschly a musely se vykopat. Kolik třešní roste nyní 

v sadě?" 

(Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Hervert, 2. díl, Praha, 1997, s. 3) 

Slovní úloha, odehrávající se na jednom místě. 

„Do tří sudů se vejde 150 litrů vody. Kolik litrů vody se vejde do 8 

(6, 4, 28) takových sudů?" 

(Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Hervert, 2. díl, Praha, 1997, s. 35) 

Pozorovatel sleduje situaci na více místech. Jedná se tedy o slovní 

úlohu, odehrávající se na dvou a více místech. 

„Třída 4.A jela autobusem do školy v přírodě. Kilometr jízdy stál 

10 Kč. Poplatek za čekání řidiče byl 60 Kč. Zapište, kolik zaplatila 

škola za autobus. Vypočítejte cenu za autobus, když škola 

v přírodě byla vzdálena 50 (75, 38, 67) kilometrů od místa 

odjezdu. " 

(Coufalová, Pěchoučková, Hejl, Hervert, 2. díl, Praha, 1997, s. 35) 

Toto byla jediná slovní úloha v celé učebnici matematiky, kde byla 

Pozorovatelná změna místa (od místa odjezdu do školy v přírodě). 
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Ze všech šesti grafů (G1 - G6) v této kapitole jednoznačně vyplývá, 

že v prozkoumaných učebnicích matematiky pro 4. ročník ZŠ bylo věnováno 

minimum pozornosti slovním úlohám se změnou „proti toku času" a úlohám 

„se změnou místa". 

1.10. Matematické uvažování 
„Matematické uvažování lze chápat jako specifický způsob myšlení, který 

se projevuje porozuměním podstatě slovních úloh, resp. abstraktních 

algebraických úkolů, které nejsou formulovány jen na úrovni čísel, a jejich 

řešení. Jde o jakousi matematickou abstrakci, o formální matematické operace. 

Mohou se uplatnit při řešení takových problémů, kdy je třeba uvažovat 

abstraktně, kombinovat a generalizovat, tj. odpoutat se od konkrétního 

numerického kontextu." (Vágnerová, Praha, 2001, s. 134) 

Vágnerová dále uvádí, že schopnost matematického uvažování je 

ve značné míře závislá na celkové úrovni myšlení žáka. Způsob, jakým dítě řeší 

slovní úlohu, ukazuje na úroveň jeho matematického uvažování, na to, jak 

porozumělo logice takových úkolů. To, že je dítě schopné pochopit podstatu 

slovní úlohy, znamená, že je nezávislé na číselném zápisu příkladu. Je schopné 

generalizace. Pokud je žák schopen uvažovat obecněji, chápe, že nestačí 

pouze aplikovat určité pravidlo, ale že musí pochopit kontext celé úlohy. Takový 

žák je schopen si uvědomit různé způsoby řešení, které ho dovedou ke 

stejnému výsledku. Při řešení slovní úlohy musí dítě převést slovní formulaci 

Problému do jeho číselné podoby. Špatné porozumění problému nebo nepřesná 

interpretace zadání vede k nesprávnému řešení úlohy. Většinou se to stává, 

když dítě postupuje mechanicky nebo si ze zadání vybírá pouze ty informace, 

kterým rozumí a zbytek ignoruje. V případě, že dítě úloze vůbec nerozumí, zvolí 

si strategii náhodné volby, která je ale ve většině případů zcela nesprávná. 

Vágnerová (Praha, 2001) uvádí důležitost nalezení klíčového významu 
v úloze (např. dohromady, kolik, o kolik, méně, více), který problém specifikuje, 

ale rovněž nutnost vzít v úvahu další část sdělení, vztah mezi jednotlivými 

'^formacemi v úloze. Děti často ulpívají na počáteční informaci a dále se 

nezabývají vztahy mezi dílčími informacemi v úloze. To pak vede k chybovosti. 

Zajímavostí je i rozdíl v řešení jednoduchých a složitějších příkladů. Slovní 
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úloha, kde dítě řeší pouze jednu operaci, není tolik náročná na porozumění 

a dítěti nedělá problém zvládnout potřebnou aritmetickou operaci. V případě, že 

se jedná o slovní úlohu, která v sobě zahrnuje více problémů, dítě snadněji dělá 

chyby (špatná interpretace, nejistota v počtářských dovednostech, neudržení 

pozornosti, zatěžování pracovní paměti). U složitějších slovních úloh tyto chyby 

dělá také z nepozornosti. Vágnerová (Praha, 2001) se zmiňuje o dvou teoriích 

řešení slovních úloh (podle R. Sieglera a J. Piageta): 

- Podle R. Sieglera hledají lidé vždy nejvýhodnější strategii řešení 

a totéž platí i pro děti. Tento kognitivistický přístup vyzdvihuje 

význam předchozí zkušenosti a jejího dalšího využití. 

- Podle J. Piageta je nejdůležitější pochopení podstaty problému 

a vytvoření schématu pro tento typ úlohy. 

1.11. Slovní úlohy a poruchy učení 
V této kapitole vychází autor práce z publikace „Poruchy učení 

v matematice a možnosti jejich nápravy" (Blažková, Matoušková, Vaňurová, 

Blažek, Brno, 2000). 

„Řešení slovních úloh může být pro děti s poruchami učení 

problematické z několika důvodů: 

a) Pokud má dítě problémy s dyslexií, neumí si přečíst 

s porozuměním text slovní úlohy a nepostihne ani význam, ani 

matematickou stránku úlohy. 

b) Pokud má dítě problémy s dysgrafií, není schopno zapsat zadání 

úlohy, ani příklad pro výpočet. 

c) Pokud se u dítěte vyskytuje ideognostická dyskalkulie (podle 

Košče), není schopno postihnout vztahy mezi veličinami zadanými 

ve slovní úloze a mezi veličinami hledanými." 

(Blažková, Matoušková, Vaňurová, Blažek, Brno, 2000, s. 77) 

Pro děti se specifickými poruchami učení je velmi obtížné pochopit 

Podstatu textu slovní úlohy a aktivně pochopit operaci, která vede k jejímu 

vyřešení. Dítě by mělo vědět, že nejde jen o získání správného výsledku, 

ale hlavně o nalezení cesty, která ho ktomu výsledku dovede. Pro děti 
s Poruchami učení je snazší řešit jednoduché slovní úlohy. Složené slovní 
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úlohy, které obsahují více početních operací, jim dělají problémy. Nejprve je 

tedy nutné vést děti k uvědomělému řešení jednoduchých slovních úloh, dbát 

na dodržování určitého postupu, který jim pomůže se v těchto úlohách 

orientovat. 

Postup při řešení slovní úlohy může vypadat např. takto: 

- Rozbor slovní úlohy, ujasnit si, co mám vypočítat a co je zadáno. 

- Grafické znázornění. 

- Volba početní operace a zdůvodnění této volby. 

- Zápis příkladu. 

- Výpočet příkladu. 

- Vyslovení nebo zapsání odpovědi. 

- Zkouška správnosti. 

Pro děti s poruchami učení je nutné vybírat slovní úlohy, které je budou 

dostatečně motivovat. Vhodné jsou úlohy, které lze řešit dramatizací nebo 

manipulací s předměty, které lze graficky znázornit. Vytváření vlastních slovních 

úloh na základě různých podnětů, obměňování slovních úloh nebo řešení 

zajímavých a žertovných úloh, to vše může u dětí s poruchami učení posílit 

zájem o matematiku. 

1.11.1. Dyskalkulie 
Dyskalkulie je specifická porucha učení, která se objevuje u 3 - 4 % dětí, 

které mají přiměřenou inteligenci i podnětné rodinné prostředí. Blažková, 

Matoušková, Vaňurová a Blažek (Brno, 2000) uvádějí, že tato porucha může 

souviset s lehkou mozkovou dysfunkcí, může se vyskytovat v kombinaci 

s dalšími poruchami učení (dyslexie, dysgrafie atd.) nebo i v kombinaci 

s vadami sluchu, zraku apod. 

Definice dyskalkulie, kterou uvádí Vágnerová (Praha, 2001, s. 146): 

»Dyskalkulie je definována jako neschopnost naučit se počítat, přestože 

rozumové schopnosti takového dítěte jsou aspoň v pásmu široké normy a je 

vyučováno obvyklým způsobem." 

Vágnerová (Praha, 2001) dělí potíže, které se projevují u dětí 

s dyskalkulií takto: 

- Obtíže v osvojování slovního označení čísel. 
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- Problémy ve čtení a psaní čísel (bývá spojováno s dyslexií). 

- Obtíže v matematické paměti. 

- Porucha aritmetických operací. 

- Porucha matematického porozumění. (Děti si pletou jednotky 

a desítky, vynechávají čísla, chybují při řazení apod.) 

Pokud učitel zná příčinu neúspěchu, pozoruje opakující se chyby, 

analyzuje výkon žáka, sleduje ho, může pochopit, jakým způsobem žák 

uvažuje, jaké má dovednosti a následně mu pomoci. Pokud byla u žáka 

stanovena diagnóza dyskalkulie, bude třeba pro něj zvolit pomalé tempo, 

postupovat po malých krocích, systematicky opakovat a zvyšovat jeho 

sebedůvěru. Významná je manipulace s předměty, doprovázená slovním 

komentářem. Učitel i rodiče žáka s dyskalkulií se musí obrnit trpělivostí a když 

budou pilně procvičovat, dá se mnoho potíží upravit. Rozhodně nesmí učitel ani 

rodiče omlouvat žákovu pasivitu diagnózou dyskalkulie. Naopak by měli chválit 

každý pokus o zapojení se do hodiny matematiky. 
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2. Metodologie 

2.1. Téma a východiska 
Tématický celek: Řešení slovních úloh na 1. stupni ZŠ 

Jak je uvedeno v teoretické části této práce, současná škola se vůbec 

nezabývá rolí času ve slovních úlohách. Z analýzy učebnic matematiky pro 

4. ročník ZŠ (viz kapitola 1.9) vyplynulo, že slovní úlohy se změnou „proti toku 

času" nebo „se změnou místa" se v nich vyskytují pouze výjimečně a izolovaně. 

Lze tedy předpokládat, že žáci na 1. stupni ZŠ se s těmito typy úloh ve výuce 

matematiky téměř nesetkávají. 

2.2. Cíle 
Cílem této práce je zjistit, zda jsou žáci na 1. stupni základní školy 

schopni řešit slovní úlohy se změnou „proti toku času" nebo „se změnou místa", 

přestože se v učebnicích matematiky téměř nevyskytují a lze tedy předpokládat, 

že je učitelé do výuky nezařazují. 

Dalším cílem je zjistit, zda po předchozí přípravě na tyto typy úloh 

dosáhnou žáci v posttestu určitého pokroku a jak významný tento pokrok bude. 

2.3. Hypotézy 
Hlavní hypotéza: 

Neúspěšnost řešení slovních úloh se změnou „proti toku času" 

nebo se změnou místa je zapříčiněna jejich izolovaným 

a výjimečným zařazováním do hodin matematiky na 1. stupni 

základní školy. 

Dílčí hypotézy: 

I. Žák 1. stupně základní školy není schopen řešit slovní úlohy se 

změnou „proti toku času" nebo se změnou místa, pokud se s nimi 

setkává pouze jednorázově. 

50 



Hypotéza bude pokládána za ověřenou, pokud počet 

neúspěšných řešitelů bude 84 %. 

II. Po dvou vyučovacích hodinách práce s tímto typem úloh žák 

získává takové zkušenosti, které mu umožní úspěšné řešení 

těchto úloh. 

Hypotéza bude považována za ověřenou, pokud alespoň 66 % 

žáků úlohu vyřeší. 

2.4. Metody 

2.4.1. Test (pre -, post -) 
Na základě prostudované literatury sestaví experimentátor test, který 

bude obsahovat soubor šesti slovních úloh, z nichž dvě budou zaměřeny 

na změnu „proti toku času", dvě na „změnu místa" a ve dvou úlohách se změna 

času „proti toku" bude kombinovat se změnou místa. Podmínky zadání testu 

a jeho hodnocení jsou popsány v kapitole 2.5.1, nazvané Scénář a podmínky 

experimentu. (Test viz příloha č. 1). 

2.4.2. Příprava podkladů pro dvě vyučovací 

hodiny matematiky 
Experimentátor připraví pro učitele ve vybraných třídách sadu šesti 

slovních úloh. Bude se jednat o stejné typy slovních úloh, které byly v pretestu. 

K těmto slovním úlohám předá učiteli i správné výsledky, ale nikoli způsob 

řešení. Pokud by učitel žádal pomoc s řešením určité úlohy, lze mu napovědět. 

Průběh dvou vyučovacích hodin matematiky je v režii učitele, má právo volit si 

úlohy v jakémkoli pořadí, používat vlastní didaktické postupy, řešit úlohy tak, jak 

je zvyklý ze svých hodin, může s dětmi procvičit i některé matematické operace. 

2.4.3. Akční výzkum 

Protože tradiční výzkum je většinou prováděn nezainteresovanými 

^zkumníky, kteří pouze sledují činnost jiných a nijak se neangažují v dané 

51 



situaci, můžeme na tomto místě hovořit o akčním výzkumu. Experimentátor se 

sice sám nezúčastní výuky žáků, bude ale přesto zainteresován do dění ve 

třídě, bude spolupracovat s učitelem a bude s ním rozebírat jeho zkušenosti 

reflektovat dění v hodině, diskutovat o problémech, které nastaly. Bude se tedy 

jednat o kooperativní akční výzkum, kdy experimentátor spolupracuje 

s učitelem. 

Akční výzkum je u nás poměrně novým druhem výzkumu. Jeho 

podstatou je, že se učitel stává spoluúčastníkem každodenního výzkumu 

a může na získané poznatky okamžitě reagovat. Je chápán jako takový druh 

pedagogického výzkumu, jehož účelem je pozitivně ovlivňovat určitou část 

vzdělávací praxe, např. výuku v konkrétní třídě. „Akční výzkum zahrnuje 

intervenční strategie, navrhuje určitá doporučení a pokouší se je realizovat, 

průběžně sleduje efekty změn a vyvozuje z nich další postup." (Průcha, 

Walterová, Mareš, Praha, 2003, s.19). Výsledky akčního výzkumu nejsou 

všeobecně platné, jsou použitelné pouze pro zkoumaný vzorek populace, což 

u nás vyvolává četné polemiky o jeho subjektivitě. V případě tohoto 

experimentu bude zkoumaný vzorek populace žáků 4. tříd na území hlavního 

města Prahy. 

Akční výzkum především navzájem propojuje teorii s praxí a snaží se 

mezi nimi najít rovnováhu. Díky opakovanému reflektování reálných školních 

situací umožňuje učitelům neustále zlepšovat další výuku. Cílem akčního 

výzkumu je „rozvoj učitelského sboru, zlepšování profesionality učitelů 

a zkvalitnění praxe." (Nezvalová, Olomouc, 2002). 

Maňák a Švec (Brno, 2004) poukazují na význam slova „akce" v tomto 

kontextu. Můžeme ji chápat jako zkoumanou situaci, nebo jako jednání učitele, 

které má vést ke zlepšení této situace. 

„Jestliže porovnáme akční výzkum a tradiční výzkum, zjišťujeme, že sběr 
dat, zkušenost a řešení problémů se vyskytuje v obou typech výzkumu. Ostatní 

Prvky jsou odlišné. Akční výzkum je důležitější z pohledu změn, vedoucích 
k zdokonalování školy. Učitelé participací na tomto výzkumu přispívají 
k rozšíření svých vědomostí a dovedností, tedy ke svému profesionálnímu 
růstu, rozvoji školy, zkvalitnění výsledků školy a k jejímu neustálému 

zdokonalování." (Nezvalová, Olomouc, 2002). 
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2.4.4. Pozorování, evidence a analýza 

sledovaných jevů 

Metodu pozorování využije experimentátor během dvou vyučovacích 

hodin matematiky, kdy bude mít učitel za úkol připravit žáky na dané typy úloh. 

Bude sledovat zejména způsob řešení jednotlivých úloh, zápis těchto řešení na 

tabuli a komunikaci mezi učitelem a žáky. Vše se pokusí zaznamenat 

(písemně), aby to mohl později využít pro analýzu. Analyzovat bude také 

pretest a posttest, kde se bude soustředit na počet správně vyřešených úloh 

v testu. U každého žáka pak porovná výsledky obou testů a zaznamená, zda 

došlo k posunu či nikoli. 

2.5. Popis sledovaného vzorku 
Pro realizaci experimentu byly vybrány tři základní školy na území 

hlavního města Prahy. V každé škole pak byla vybrána jedna čtvrtá třída. 

2.5.1. Základní škola Satalice 

Jedná se o školu předměstskou, která sídlí v nové budově v Praze -

Satalicích. K moderní budově náleží i sportovní hřiště. Tato základní škola má 

ve školním roce 2006 - 2007 asi 370 žáků v 15 třídách. Jedná se o klasickou 

základní školu, která se řídí vzdělávacím programem Základní škola. Na škole 

funguje školní psycholog, speciální pedagog a školní metodik prevence. Škola 

se zapojila do Projektu ESF JPD3 - Zkvalitňování jazykových a počítačových 

dovedností žáků 2. stupně základních škol. 

Pro realizaci experimentu byla vybrána 4. třída. Ve 4. třídě je 17 žáků, tři 

žáci mají specifickou poruchu učení - dyslexii. Učitelka je vysokoškolsky 

vzdělaná, s krátkou praxí, otevřená všem novým metodám a postupům. 

Experiment proběhne v době, kdy žáci mají podle rozvrhu matematiku. 

Na výuku zůstávají ve své mateřské třídě, tudíž se zde uskuteční i celý 
experiment. Třída je velmi světlá, prostorná, lavice jsou uspořádány ve tvaru 

Písmene U, takže uprostřed zbývá volný prostor pro společná sezení v kruhu na 

koberci. Kvůli nedostatku lavic ve třídě nebudou žáci sedět při psaní testu 

samostatně. Učitelka je ochotná odejít v průběhu pretestu ze třídy. 
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2.5.2. Fakultní základní škola Brána jazyků 
Základní škola Brána jazyků působí ve dvou budovách v samém centru 

hlavního města Prahy. Ve Vojtěšské ulici se nachází budova, v níž sídlí celý 

první stupeň. Druhý stupeň má sídlo v Mikulandské ulici. Je zde i ředitelství 

školy. Jedná se o fakultní školu s rozšířenou výukou jazyků. Ve školním roce 

2006 - 2007 navštěvuje školu 686 žáků, s nimiž pracuje 49 učitelů. Škola se 

řídí vzdělávacím programem Základní škola, má nejdelší tradici výuky cizích 

jazyků u nás. Od 3. třídy si žáci volí angličtinu, němčinu nebo francouzštinu, od 

6. třídy si pak přibírají druhý jazyk. Pro tuto práci je důležité zmínit, že děti mají 

možnost navštěvovat kroužek matematiky, vedený PhDr. Michaelou Kaslovou 

z Pedagogické fakulty UK v Praze. 

Škola je zapojena do česko-španělsko-francouzského projektu Evropské 

cesty, v rámci programu SOCRATES. Dále pořádá i výměnné zájezdy. 

Pro realizaci experimentu byla vybrána 4. třída. V této třídě je 24 žáků, 

z toho 3 žáci mají specifické poruchy učení. Učitelka je vysokoškolsky vzdělaná, 

s dlouholetou praxí, velmi příjemná. Výuka matematiky probíhá v mateřské 

třídě, takže zde proběhne i celý experiment. Lavice ve třídě jsou klasicky 

uspořádané do třech řad, mnoho prostoru navíc zde nezbývá. Třída je útulná, 

vyzdobená výtvarnými pracemi žáků. Učitelka je ochotná odejít v průběhu 

pretestu ze třídy. 

2.5.3. Fakultní základní škola Táborská 

Budova základní školy se nachází v Praze - Nuslích, naproti Nuselské 

radnici. Přestože je umístěna blízko centra hlavního města, má škola prostorný 

školní dvůr se sportovním hřištěm a dvě prostorné tělocvičny. Ve školním roce 

2006 - 2007 se zde vzdělává asi 490 žáků v 19 třídách. Na celé škole se učí 

Podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Škola porozumění". 
FZŠ Táborská je zapojena do projektu Pilot zaštiťovaném Výzkumným ústavem 

Pedagogickým. V roce 2001 byla škola zařazena též do programu „Škola 

Podporující zdraví". Dále je Táborská partnerskou školou evropského programu 

Sokrates, díky němuž získává přehled o pedagogických trendech v zahraničí. 

Partnerem školy je Občanské sdružení Arcus, které provozuje dětský klub a 

spoluorganizuje různé víkendové a prázdninové aktivity. Ve škole funguje školní 
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parlament a žáci vydávají vlastní časopis „Ucho". Funguje zde školní psycholog, 

dva speciální pedagogové, škola nabízí rovněž pedagogicko-psychologickou 

diagnostiku, logopedickou nápravu, integrační program péče o handicapované 

žáky, speciálně pedagogické nápravy a arteterapii. 

Pro experiment byla zvolena 4. třída, nazvaná „Třída fantazie", která má 

24 žáků, z nichž 4 trpí specifickými poruchami učení. Učitelka je vysokoškolsky 

vzdělaná, má pouze pár let praxe, ale je velmi otevřená všem novým metodám 

a přístupům. Má hodně nápadů a stále se snaží udělat výuku pro žáky co 

nejvíce zábavnou. Matematiku v této třídě vyučuje ona, čili umožní provést 

experiment v době vyučování matematiky, v mateřské třídě, která je světlá, 

i když ne příliš prostorná. Bude možné posadit žáky samostatně. Učitelka je 

ochotná odejít v době testu ze třídy. 

2.6. Scénář a podmínky experimentu 
Pro experiment byly vybrány tři základní školy na území hlavního města 

Prahy. Velikost škol se nijak dramaticky neliší, Základní škola Satalice má asi 

370 žáků, FZŠ Táborská asi 490 žáků a nejvíce žáků navštěvuje FZŠ Brána 

jazyků, celkem 686. Nejedná se tedy o sídlištní školy, které mají často více než 

1000 žáků. Experiment proběhne v místnostech, kde se žáci běžně učí, pretest 

by měl proběhnout bez přítomnosti třídních učitelek, ale dvouhodinová příprava 

na posttest bude v rukách třídních učitelek, neboť všechny vyučují ve svých 

třídách matematiku. Všechny jsou také vysokoškolsky vzdělané s aprobací 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Počet dětí ve třídě neklesne pod 15 žáků 

a nepřesáhne 24 žáků. Pak budou podmínky srovnatelné. 

2.6.1. Pretest 

Podmínky zadání pretestu ve 4. ročníku ZŠ: 

Na pretest budou mít žáci přesně jednu vyučovací hodinu. Tato 

vyučovací hodina proběhne ráno, aby žáci nebyli unavení. Učitel nebude 

Přítomen ve třídě, aby se nemohl seznámit s úlohami v testu. Pokud nebude 

ochoten ze třídy odejít, nesmí se po třídě pohybovat a za žádnou cenu nesmí 

číst úlohy v testu. Zároveň se ho žáci nesmějí na nic ptát. Žáci by měli sedět 
v lavici po jednom. Je důležité, aby si nemohli radit nebo vzájemně opisovat. 
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Pokud to nepůjde, experimentátor udělá maximum pro to, aby úlohy řešili 

samostatně. Dále bude nutné dohlédnout na to, aby všechny listy testu byly 

podepsané a aby žáci odevzdali i papíry s pomocnými výpočty nebo obrázky. 

Tyto papíry na pomocné výpočty budou ve třídě připravené pro případ, že by je 

žáci potřebovali. 

2.6.2. 2 vyučovací hodiny matematiky 
Tyto dvě vyučovací hodiny proběhnou pod vedením vyučujícího 

matematiky. Vyučující nebude znát podobu testu, který děti psaly a neměl by se 

s nimi o tomto testu vůbec bavit. Experimentátor předá vyučujícímu v den 

pretestu soubor šesti slovních úloh, které budou podobné úlohám v testu, aby 

se s nimi mohl seznámit. Tyto úlohy bude učitel s dětmi řešit. Záleží jen na něm 

samotném, .které úlohy si zvolí a v jakém pořadí je bude zařazovat do výuky. 

Experimentátor nebude ovlivňovat způsob řešení úloh nebo jakkoli zasahovat 

do probíhající hodiny. Pouze v případě, že si to situace nebo přímo učitel 

vyžádá, může experimentátor pomoci. Jeho úkolem bude pozorovat a zapisovat 

si způsob práce učitele, jeho komunikaci s žáky, poznámky žáků, zajímavé 

postřehy nebo způsoby řešení. Po hodině bude s učitelem diskutovat 

o problémech nebo zajímavých momentech, které nastaly. Cílem těchto dvou 

hodin bude ukázat, že procvičováním těchto „neobvyklých" úloh mohou děti 

dosáhnout většího úspěchu v testu. Že za jejich počátečním neúspěchem (který 

je předpokládán) nestojí obtížnost úloh, ale nepřipravenost na ně. Zkrátka tyto 

dvě vyučovací hodiny by měly dětem i učiteli ukázat, že existují typy úloh, 

se kterými se v učebnici téměř nesetkají nebo se s nimi setkají velmi zřídka, 

takže jim mohou připadat obtížné. Když se však s těmito úlohami seznámí 

a několik jich vyřeší, už pro ně tolik obtížné nebudou. Hypotéza je taková, že po 

dvou hodinách přípravy na slovní úlohy „proti toku času" a „se změnou místa", 

by měl být v posttestu znát posun. Žáci by po těchto dvou vyučovacích 

hodinách matematiky měli být úspěšnější, co se týče řešení úloh. 

2.6.3. Posttest 

Tento závěrečný test bude naprosto identický s pretestem. Bude 

obsahovat stejné slovní úlohy a dokonce budou i ve stejném pořadí. Čas na test 
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bude přesně jedna vyučovací hodina. Opět proběhne ráno, aby děti nebyly 

unavené. Učitel by ve třídě být mohl, ovšem za předpokladu, že nebude 

do práce dětí nijak zasahovat. Časový rozestup prvního a závěrečného testu by 

měl být asi 7 dnů. Experimentátor si ale uvědomuje, že mohou nastat situace, 

kdy bude třeba jednotlivé časové rozestupy upravit kvůli školním akcím nebo 

potřebám učitelů. Důvod, proč v posttestu zůstanou stejné úlohy je týdenní 

odstup a jistota, že s dětmi o úlohách nikdo nemluvil. Ano, úlohy budou žákům 

připadat známé, ale protože po pretestu nenásledovala žádná zpětná vazba, 

nebudou vědět, zda řešili správně či ne. Budou mít před sebou stejný test 

a navíc zkušenost s typem úloh, které obsahuje. Tuto zkušenost jim měly dát 

dvě vyučovací hodiny, věnované problematice slovních úloh „proti toku času" 

a „se změnou místa", popřípadě jejich kombinaci. Motivací může být pro žáky 

slib, že se co nejdříve dozvědí, o kolik úloh se zlepšili. 

2.6.4. Podoba testu 
Test obsahuje celkem 6 slovních úloh. Ke každé úloze je pro ilustraci 

a motivaci přiřazen obrázek. Dvě úlohy jsou zaměřené na problematiku změny 

času - „proti toku", dvě úlohy jsou zaměřené na problematiku „změny místa" 

a dvě úlohy se dotýkají obou těchto problémů. V každé dvojici úloh, zaměřené 

na určitý problém, je vždy jedna úloha snadná a jedna obtížná. Jejich pořadí je 

zcela náhodné. Všechny úlohy v testu jsou původní, vytvořené 

experimentátorem. Inspirací byly různé činnosti z reálného života: návštěva 

chovatelů psů, mravenci v bytě, závody Formule 1 v televizi, návštěva mateřské 

školy apod. 

1. úloha 

Závodník Formule 1 během zastávky v boxu dotankoval do své 

nádrže 901 benzínu. 

Nádrž má nyní plnou, je v ní 1401 benzínu. 

Kolik litrů benzínu měl závodník v nádrži, když přijel do boxu? 
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Analýza a priori 

Tato slovní úloha hraje v testu velmi významnou motivační roli. Je to 

úloha jednoduchá, lze ji vyřešit pouze jedinou početní operací. Má krátký text, 

který neobsahuje žádné zbytečné informace a navíc je zde i ilustrace pro 

případ, že by některé děti nevěděly, jak vypadá formule. Proto je tato úloha 

zařazena v testu na prvním místě. Ostatní úlohy jsou řazeny náhodně. 

Je zde patrná změna „proti toku času". Ptáme se na stav, který byl 

na začátku, před dotankováním benzínu do nádrže. Závodník přijíždí do boxu 

s určitým množstvím benzínu v nádrži, které řešitel nezná. Zná však změnu 

která proběhla a výsledný stav. Závodník dotankoval 90 I a nádrž má nvní 

plnou, to znamená, že v ní má 140 I benzínu. Logickou úvahou docházíme 

k operaci odčítání: 140 - 90 = 50. Na závěr by žák měl napsat krátkou odpověď 

např. „Před dotankováním bylo v nádrži 50 I benzínu". 

2. úloha 

Lucka přišla do kuchyně a polekala se. 

Ve dřezu se usídlili mravenci! 

Několik jich bylo ve sklenici od marmelády, ale na talířku 

s drobečky jich bylo 3krát víc! 

Lucka utíkala pro maminku. 

Když se OBĚ vrátily, řekla: „10 mravenců přelezlo ze sklenice na 

talířek!" 

A maminka napočítala celkem 72 mravenců. 

Kolik mravenců tedy bylo ve sklenici a kolik na talířku, když Lucka 

přivedla maminku??? 

Analýza a priori 

Tato slovní úloha je kombinací dvou problémů - změny času „proti toku" 

a rovněž „změny místa". Řešitel nezná počáteční stav (počet mravenců ve 

dřezu na začátku děje). Je to pro něj neznámá, od které se ale odvíjí další děj. 

Mravenci v úloze se pohybují, přelezli ze sklenice na talířek, když Lucka běžela 

Pro maminku. Ta napočítala ve dřezu celkem 72 mravenců. Nejdůležitějším 

úkolem v této úloze bude rozdělit číslo 72 na dvě čísla, která odpovídají 

Počátečnímu stavu: několik a třikrát víc než několik. Zajímavé bude, zda se 
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některé děti pokusí odhadem přijít na číslo, které udává počet mravenců 

ve sklenici (několik). To by pak stačilo vynásobit třemi (třikrát víc) a obě čísla 

sečíst. Nebo to náhodně určené číslo rovnou vynásobit čtyřmi? 

Důležitá myšlenka: Potřebujeme, aby nám neznámé číslo, vynásobené 

čtyřmi, dalo výsledek 72, což je celkový počet mravenců ve dřezu. Proč tedy 

početní operaci násobení neobrátit a nevydělit číslo 72 čtyřmi? Signály několik 

a třikrát víc než několik vlastně dávají impuls k tomu, aby řešitel rozdělil 

mravence do čtyř skupin! (viz Obr. č. 3) Pak proběhne změna: 10 mravenců 

přelezlo ze sklenice na talířek, (viz Obr. č. 4) 

Takto může vypadat úvaha dítěte, které řeší úlohu odhadem: 

Několik může být např. 10: 10 + 30 = 40, to není správně. 

Několik může být např. 16: 16 + 48 = 64, to není správně. 

Několik může být např. 18: 18 + 54 = 72, to je správně. 

Toto odhadování lze zapisovat i do tabulky, což je přehlednější. 

Po zjištění, že na počátku bylo ve sklenici 18 mravenců a 54 na talířku, už 

řešitel jednoduše provede další operaci, kdy přesune 10 mravenců ze sklenice 

na talířek (viz Obr. č. 4). Stav se změní z 18 na 8 a z 54 na 64. To, že součet 

čísel 8 a 64 je roven číslu 72, může sloužit jako kontrola. Úloha bohužel působí 

dosti složitě a krkolomně. Na vině je i dlouhý text, chybějící počáteční 

informace, změna místa Lucky, která odběhne a vzápětí přivádí maminku, navíc 

změna místa mravenců, kteří přelezli odněkud někam. Pro dítě ve 4. třídě může 

být tato úloha obtížná. Nejedná se o úlohu jednoduchou, nýbrž složenou. 

Obtíže zřejmě budou mít žáci se specifickými poruchami učení. Větší šanci na 

úspěch budou mít žáci, kterým nedělá problém čtení s porozuměním. Pokud si 

totiž úlohu pořádně přečtou, porozumí jí a zapíší si důležité údaje, mohou ji 

vyřešit správně. Pomoci by mohlo i grafické znázornění úlohy. Zde je obrázek 

situace, kterou viděla Lucka sama (počáteční stav): 
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Dohromady 72 mravenců. 

Obr. č. 3 

Zde je obrázek situace, kterou viděla Lucka s maminkou, když přišly 

do kuchyně spolu (stav po změně): 

Důležité je, aby si děti uvědomily, že celkový počet mravenců ve dřezu 

se nezměnil. Aby nezačaly podle zažitých stereotypů provádět nesmyslné 

operace s čísly, ale udělaly si obrázek a zkusily si tu situaci představit. Stručná 

odpověď by mohla vypadat asi takto: Když Lucka přivedla maminku, bylo 8 

mravenců ve sklenici a 64 na talířku. 

Ilustrace k této úloze má pouze motivační funkci, nejedná se o realistický 

obrázek - mravenec kráčí vzpřímeně po dvou, v horních končetinách nese pytlík 

s cukrem a u toho si píská. Tento obrázek má děti hlavně motivovat. 

Dohromady 72 mravenců. 

Obr. č. 4 
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3. úloha 

Navštívili jsme naši známou chovatelku psů, Báru. 

Hned v chodbě se na nás vyřítila téměř polovina jejích psů. 

Napočítali jsme jich 8. 

Bára nás vedla po schodech nahoru. V koupelně podřimovali 

3 hafani. 

Když jsme vstoupili do kuchyně, vtrhlo tam s námi i 6 psů, kteří 

nás předtím vítali v chodbě. Tím se počet psů v kuchyni 

zdvojnásobil. 

Bára řekla: „Teď už jste poznali celou moji smečku!" 

Dokážeš spočítat, kolik psů má Bára? 

Analýza a priori 

Tato slovní úloha vznikla na základě návštěvy chovatelů psů. Smečka, 

pobíhající po domě, byla jasným impulsem pro vznik slovní úlohy „po toku času" 

a „se změnou místa". Místo tady mění nejen pozorovatel, který prochází 

domem, ale hlavně psi, kteří přeběhnou z chodby do kuchyně. 

V úvodu úlohy se řešitel dozvídá, že 8 psů je téměř polovina smečky. 

První důležitá informace - psů ve smečce tedy bude více než 16. 

Řešení úlohy není složité: k 8 psům z chodby řešitel „přičte' 3 psy 

podřimující v koupelně a pak ještě psy z kuchyně. Zde vidí experimentátor 

úskalí celé úlohy. Řešitel se nesmí nechat zmást informací, že 6 psů z chodby 

vtrhlo i do kuchyně, ale zaměřit se na to, že v kuchyni se počet psů 

zdvojnásobil. To znamená, že v kuchyni už 6 psů bylo. V kuchyni se sice počet 

psů zdvojnásobil ( 6 . 2 = 12), ale zároveň 6 psů ubylo v chodbě (8 - 6 = 2). 

Žáci, kteří si úlohu pečlivě přečtou, bud budou rovnou přičítat pouze 6 psů 

místo 12 (8 + 3 + 6 = 17), nebo budou sčítat stav po změně (2 + 3 + 12 = 17). 

Jediným úskalím může být právě počet 6 psů, kteří přeběhli z chodby 

do kuchyně - řešitel je nesmí počítat dvakrát. Ke správnému výsledku tedy lze 

dojít dvěma způsoby: 8 + 3 + 6 = 17 (před změnou) nebo 2 + 3 + 12 = 17 

(po změně), přičemž u druhého způsobu musí řešitel provést nejprve dvě 

doplňující aritmetické operace: 

8 - 6 = 2 a 6 . 2 = 12. 

61 



Experimentátor předpokládá, že si žáci budou kreslit obrázek 

zachycující situaci v domě během návštěvy. 

kuchyně 

x 

x . 2 = 6 . 2 

chodba 8 psů 

Obr. č. 5 

kuchyně 

2 . 6 = 12 

koupelna 

3 psi 

Obr. č. 6 

Situace v domě před změnou (viz Obr. č. 5): 

Stav psů v kuchyni (před změnou) lze vyřešit pomocí jednoduché 

rovnice: 

X . 2 = 6 . 2 

X = 6 

Celkový počet psů v domě (před změnou): 8 + 3 + 6 = 1 7 

Situace v domě po změně (viz Obr. č. 6): 

Stav psů v chodbě lze vyřešit jednoduchou aritmetickou operací, stejně 

jako stav psů v kuchyni: 

8 - 6 = 2 

2 . 6 = 12 

Stav psů v koupelně zůstává nezměněn. 

i 

chodba 

8 - 6 = 2 
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Celkový počet psů v domě (po změně): 2 + 3 + 12 = 17 

Odpověď by mohla znít například takto: Bára má celkem 17 psů. 

Obrázek psa u této slovní úlohy řešiteli napovídá, čeho se úloha bude 

týkat, ještě před jejím přečtením. 

4. úloha 

Kryštof vypráví: 

„Dnes jsem navštívil celou svoji rodinu! 

Ráno jsem ujel několik km ke své babičce. 

V poledne 4krát tolik km, abych navštívil tetu a strýce. 

Odpoledne pak ještě několik km, abych se vrátil domů - to byla 

přesně polovina cesty, kterou jsem ujel ráno k babičce. 

Večer koukám, že jsem za celý den najel 44 km. " 

Umíš spočítat, kolik km ujel Kryštof ráno, v poledne a odpoledne? 

Analýza a priori 

K vytvoření této slovní úlohy přispěla francouzská publikace „Comptes 

pour petits et grands", jejíž autorkou je Stella Baruk. Zde je uvedeno její znění 

v originále. S tímto zněním experimentátor dále pracoval a upravil si ho pro 

potřeby experimentu (Baruk, Paris, 2003, s.289): 

« Aujourd'hui je dois rendre visite à toute ma famille . Je fais en 

voiture 18 km pour aller voir ma grand - mère, et puis 24 km pour 

aller voir ma tante, et enfin 6 km pour rentrer chez moi. 

Combien de kilomètres ai-je fais ? » 

Překlad : 

Dnes musím navštívit celou svoji rodinu. Pojedu 18 km autem ke 

své babičce, potom 24 km k tetě a nakonec 6 km zpátky domů. 

Kolik kilometrů celkem ujedu? 

Tuto slovní úlohu se změnou „po toku času" experimentátor přetvořil na 

slovní úlohu „proti toku času". Zatímco v původní úloze zjišťuje řešitel celkovou 

délku trasy, v nové úloze „proti toku času" je celková délka trasy známa a řešitel 

musí naopak vypočítat délky jednotlivých úseků. Je zde patrná i změna místa, 
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ale není nijak komplikovaná, Kryštof se pouze přesouvá od jedněch příbuzných 

ke druhým. Mnohem větší význam má v této úloze čas a jeho změna. Je znám 

počet km, které ujel Kryštof za celý den a vracíme se k tomu, kolik km ujel ráno, 

kolik v poledne a kolik večer. 

Řešení této úlohy je možné dvěma způsoby. Buď tabulkou nebo graficky. 

Tabulka by mohla vypadat asi takto: 

ráno X 4 6 8 
v poledne 4 . x 16 24 32 
večer x : 2 2 3 4 
celkem 44 22 33 44 

Obr. č. 7 

Do tabulky řešitel dosazuje hodnoty, na závěr sečte všechny tři hodnoty 

(km ujeté ráno, v poledne a večer) a zjistí, zda odpovídají celkové délce trasy 

44 km. 

Grafické znázornění: 

x 

i I 
4 . x 

I I I I 1 
x : 2 

Obr. č. 8 

Každý úsek cesty má přidělen určitý počet políček. Jednotlivá políčka 

představují úseky na trase, kterou Kryštof absolvoval. Těchto úseků bylo 

celkem 5,5. Protože by se dětem špatně dělilo 44 : 5,5, bude výhodnější 

naznačit rozdělení všech jednotlivých úseků trasy na dvě poloviny. 

x 

x : 2 

Obr. č. 9 

Pak se počet úseků zdvojnásobí ( 5,5 . 2 = 11) a rázem vznikne 

jednoduchá aritmetická operace 44 : 11 = 4. 
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Nyní je jasné, že jedno políčko (x) znamená 4 km na Kryštofově trase. 

Ráno tedy ujel 8 km ke své babičce, v poledne 32 km k tetě a večer už jen 4 km 

domů. Celková délka trasy: 8 + 32 + 4 = 44. 

Krátká odpověď: Kryštof ujel ráno 8 km, v poledne 32 km a večer 4 km. 

Obrázek auta u této úlohy má děti motivovat. 

5. úloha 

Je zima. Na zahradě mateřské školky jsou 2 krmítka: 

domeček a květináč. 

Paní učitelka spočítala z okna všechny ptáčky na obou 

krmítkách. 

Pak zavolala děti, aby také zkusily ptáčky spočítat. 

Předškoláci jí hned hlásili, že v domečku je 9 ptáčků a na 

květináči 4. 

Paní učitelka však věděla, že než děti přišly, 3 ptáčci z domečku 

přeletěli na květináč a vyhnali odtamtud 1 vrabců. 

Spočítejte, kolik ptáčků bylo v domečku a kolik na květináči, než 

paní učitelka zavolala děti. 

Analýza a priori 

Slovní úloha, v níž se kombinuje změna času „proti toku" se změnou 

místa. Na počátku děje stojí učitelka u okna a počítá ptáčky na obou krmítkách. 

Pro řešitele jsou však počty ptáčků na krmítkách neznámé. Až ve chvíli, kdy 

učitelka zavolá k oknu děti, se řešitel dozvídá počty ptáčků: 9 v domečku a 4 na 

květináči. Dozvídá se ale, že než děti přišly k oknu, 3 ptáčci z domečku přeletěli 

na květináč a vyhnali odtamtud 7 vrabců. Jednoduše řečeno - před příchodem 

dětí koknu bylo na květináči o sedm vrabců více. A tři ptáčci nebyli na 

květináči, ale v domečku. Takto přeformulované znění úlohy už není obtížné. 

Úlohu lze i nakreslit: 

A 
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Přeformulováním textu řešitel jednoduše odstraní problém s časem, 

protože jakmile text přeformuluje, změna času už nebude „proti toku", nýbrž 

„po toku času". Jednoduše zjistí, že před příchodem dětí bylo v domečku o 3 

ptáčky víc, tedy celkem 12 ptáčků a na květináči o ty 3 ptáčky méně, ale zase 

o 7 vrabců více. Na květináči tedy bylo před příchodem dětí 8 ptáčků. Výraznou 

roli hraje v této úloze čas. Učitelka viděla počáteční stav ptáků na krmítkách, 

pak zavolala děti, viděla změnu, která se stala. Děti přišly, spočítaly ptáky, ale 

neznaly počáteční stav. Řešitel úlohy nezná počáteční stav, ale zná změnu 

a konečný počet ptáků na obou krmítkách. 

Hypotéza je taková, že tato úloha může činit žákům potíže (zejména těm 

s poruchou čtení) v případě, že si ji pečlivě nepřečtou nebo si neudělají 

obrázek. Z úlohy experimentátor vybírá část textu, která popisuje změnu, k níž 

na krmítkách došlo: 

Paní učitelka však věděla, že než děti přišly, 3 ptáčci z domečku 

přeletěli na květináč a vyhnali odtamtud 1 vrabců. 

Žáci si musí uvědomit, že když zjišťují počáteční stav, vrací se „proti toku 

času", tak i početní operace, ke kterým je svádí některá slova (přeletěli na 

květináč, vyhnali 7 vrabců), se vrací proti toku času! Tam, kde vrabci odlétli, je 

nebudou odčítat, ale naopak přičítat. Vše vyplývá z kontextu úlohy. Tři ptáčky, 

kteří přeletěli z domečku na květináč, musí zase z květináče odebrat a přidat je 

zpátky na domeček. 

Úlohu lze řešit jednoduchým numerickým výpočtem: 

- počet ptáčků na domečku: 9 + 3 = 12 

- počet ptáčků na květináči: 4 + 7 - 3 = 8 

Odpověď: Než paní učitelka zavolala děti, bylo v domečku 12 ptáčků 

a na květináči 8 ptáčků. 
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Pokud by tyto typy úloh byly v učebnicích zastoupeny hojněji, žáci by se 

je naučili řešit, naučili by se k nim přistupovat jinak, než k úlohám „po toku 

času", které často řeší za pomoci zažitých stereotypů. 

Ilustrace u této úlohy oznamuje řešiteli ještě před přečtením textu, čeho 

se bude úloha týkat. 

6. úloha 

Na zahradě mateřské školky pozoruje paní učitelka 

hrající si děti: 

3 teď přeběhly z pískoviště do vláčku, kde už si jich 

5 hrálo. 

7 dětí vyběhlo z domku na ukládání hraček a zamířily si to 

na skluzavky. 

Tím se počet dětí na skluzavkách zdvojnásobil. 

4 kluci opustili skluzavky a přeběhli na pískoviště, protože viděli, 

že je tam o čtyři děti méně než ve vláčku. 

Spočítej, kolik dětí si hrálo na zahradě mateřské školky. 

Analýza a priori 

Slovní úloha, která plyne „po toku času", ale může působit krkolomně 

kvůli změnám místa. Děj úlohy se odehrává na zahradě mateřské školy, kde 

jsou tato 4 stanoviště: pískoviště, vláček, domek na hračky a skluzavky. Mezi 

těmito stanovišti přebíhají děti. Právě tato skutečnost může řešitele zpočátku 

odradit, protože po prvním přečtení zadání úlohy se opravdu zdá, že vyřešit ji 

bude obtížné, ale opak je pravdou. 

Takto by mohl vypadat zápis: 

pískoviště (5 + 3) - 4 + 4 

vláček 5 + 3 

domek 0 

skluzavky 7 . 2 - 4 

celkem x 

x = 8 + 8 + 10 

x = 26 

Úlohu lze vyřešit pamětným sčítáním. 
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Následující obrázek může nahradit zápis: 

8 - 4 + 4 

Obr. č. 11 

Z obrázku je patrné, že se nejedná o složité početní operace. 

Odpověď: Na zahradě mateřské školky si hrálo celkem 26 dětí. 

Až zpětně se objevil problém, který může nastat při řešení této slovní 

úlohy. V zadání totiž není uvedeno, kolik dětí bylo v domku na hračky. Řešitel 

ví, že z domku na hračky vyběhlo 7 dětí a zamířily si to na skluzavky. Chybí mu 

ale informace o tom, kolik dětí v domku na hračky zůstalo, a tak musí 

předpokládat, že v domku už žádné dítě nezůstalo, že v něm bylo pouze těch 

7 dětí, které odtamtud vyběhly. V obrázku tedy domek znázorní prázdný, 

popřípadě z něho povede šipka ke skluzavkám, jak přeběhly děti. Pokud by ale 

řešitel předpokládal, že ještě nějaké děti v domku zůstaly, může odpovědět 

takto: Na zahradě mateřské školky si hrálo nejméně 26 dětí. 

2.6.5. Sada úloh pro učitele 
V den, kdy žáci budou psát pretest, obdrží učitel od experimentátora 

sadu úloh, aby se s nimi mohl seznámit a v následujících dvou vyučovacích 

hodinách je řešit s dětmi. Pokud bude chtít učitel radu ohledně řešení slovních 

úloh, může experimentátor napovědět, ale nesmí příliš ovlivnit způsob řešení, 

který by si měl učitel zvolit sám. Během dvou vyučovacích hodin matematiky, 

kdy bude pozorovatelem, bude sledovat metody, které učitel použije, stejně tak 
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i komunikaci mezi učitelem a žáky. Samozřejmě, že ke všem úlohám obdrží 

učitel od experimentátora i správné výsledky. 

„Výletní loď" 

Výletní loď jela na cestu po Středozemním moři. 

Vyjela z francouzského přístavu Marseille (čti marsej). 

Odplula plně obsazená. 

V italském Janově vystoupilo 420 cestujících, ale nově se nalodilo 

275 lidí. 

V Neapoli jich 330 vystoupilo a 145 nových nastoupilo. 

V Terstu jich vystoupilo jen 84, ale 400 se jich nalodilo. 

Do Splitu přijela loď s 1 826 cestujícími. 

Kolik cestujících je na lodi, když kapitán řekne, že loď je 

cestujícími plně obsazena? 

(Neuvažujeme černé pasažéry.) 

Analýza a priori 

Autorem této úlohy je PhDr. Michaela Kaslová, která experimentátorovi 

laskavě poskytla několik vlastních slovních úloh „proti toku času" pro inspiraci. 

Tato slovní úloha obsahuje nejen změnu „proti toku času", ale i změnu místa -

loď pluje z jednoho místa na jiné. Tato úloha by šla zdramatizovat - pouze pro 

ilustraci, s malými čísly, aby si děti uvědomily, že pokud neznají počáteční stav, 

nemohou zachovat početní operace uvedené v úloze, ale musí postupovat od 

konce a používat přitom inverzní početní operace. Učitel by mohl využít 

přehledného zápisu na tabuli, kde vynechá počáteční informaci. Tak by mohl 

dětem ukázat, že je potřeba postupovat od konce, jako když provádějí kontrolu 

správnosti výpočtu (použijí inverzní operaci). 

Správné řešení: 

- 420 + 275 - 330 + 145 - 84 + 400 = 1 826 

1 826 - 400 + 84 - 145 + 330 - 275 + 420 = 1 840 

Odpověď: Když kapitán řekne, že je loď plně obsazena, je na lodi 1 840 

pasažérů. 
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„Den otevřených dveří" 

Na základní škole se koná Den otevřených dveří. Paní ředitelka 

stojí na chodbě a pozoruje rodiče s žáky, jak si prohlížejí učebny: 

9 osob právě přešlo z učebny matematiky do učebny hudební 

výchovy, kde už 12 osob bylo. 

6 osob opustilo učebnu přírodopisu a rozhodly se jít do učebny 

českého jazyka. 

Tím se počet lidí v této učebně zdvojnásobil. 

8 lidí přešlo z učebny matematiky do učebny přírodopisu, protože 

jim paní ředitelka řekla, že je tam o 10 lidí méně než v učebně 

hudební výchovy. 

Několik lidí si ještě v učebně matematiky prohlíží práce žáků. 

Je jich však čtyřikrát méně, než v učebně českého jazyka. 

Spočítej, kolik návštěvníků je ve škole. 

Analýza a priori 

Slovní úloha „Den otevřených dveří" je původním dílem experimentátora. 

Je podobná slovní úloze z pretestu, kde se pohybují děti na zahradě mateřské 

školy. Jedná se o úlohu, zaměřenou na změnu místa - návštěvníci se 

přesouvají z učebny do učebny a paní ředitelka je sleduje z jednoho místa. 

Experimentátor předpokládá, že učitel v tomto případě využije grafického 

znázornění na tabuli. Bylo by možné nechat nejprve samotné žáky, aby zkusili 

úlohu vyřešit sami a pak s nimi diskutovat o různých možnostech řešení. 

Dílčí výpočty: 

- HV: 12 + 9 = 21 

- ČJ: 6 . 2 = 12 

- PŘ: (21 - 10) + 8 = 19 

- M: 12 : 4 = 3 

Správné řešení: 21+ 12 + 19 + 3 = 55 

Odpověď: Ve škole je 55 návštěvníků. 
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„Včely" 

Na zahradě se nám usadil roj včel. 

Několik desítek včel bylo na jabloni, ale na švestce jich bylo 

8krát víc. 

Zavolali jsme včelaři ze sousedství. 

Když přišel, řekli jsme mu: "Polovina včel z jabloně už přeletěla 

na švestku. " 

Včelař napočítal celkem 720 včel na obou stromech. 

Kolik včel bylo na jabloni a kolik na švestce, když přišel včelař? 

Analýza a priori 

Tato slovní úloha obsahuje změnu času „proti toku" v kombinaci se 

změnou místa. Řešitel nezná počáteční stav, vrací se tedy „proti toku času" 

Situaci navíc komplikuje pohyb včel z jednoho stromu na druhý. Slovní úloha je 

původním dílem experimentátora. Má připomínat slovní úlohu z pretestu, kde se 

jednalo o mravence ve dřezu. Tuto slovní úlohu by mohl učitel s dětmi řešit 

pomocí experimentu. Vytvořil by tabulku, děti by metodou pokus - omyl zvolily 

číslo, to by do tabulky dosadily, provedly početní operace v tabulce a tak by 

postupovaly až do chvíle, kdy by zvolily správné číslo. Rovněž by mohl učitel 

využít zápisu formou obrázku, v němž by šipkami naznačil pohyb včel. Nabízí 

se i grafické řešení, kdy má řešitel rozdělit počet 720 na „několik desítek" a 

„osmkrát více". Jde v podstatě jen o to, rozdělit číslo 720 na devět stejných 

částí. Lze také využít řešení pomocí jednoduché rovnice. 

Zápis a postup: 

jabloň x 

švestka 8 . x 

x + 8 . x = 720 

9 . x = 720 

x = 80 

Změna: 40 včel z jabloně přeletělo na švestku. 

jabloň 8 0 - 4 0 = 40 

švestka 640 + 40 = 680 

Odpověď: Když přišel včelař, bylo na jabloni 40 a na švestce 680 včel. 
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„Rodina na horách" 

Po víkendu Honzík ve škole vypráví, jak chodil s rodiči po horách: 

"V pátek odpoledne jsme ušli jen několik km. 

V sobotu 4krát tolik km, to byl nejdelší úsek cesty. 

V neděli jsme ušli jen polovinu sobotní trasy. 

Celkem jsme nachodili 42 km. " 

Spočítej, kolik km ušel Honzík s rodiči \/ pátek, 1/ sobotu a kolik 

v neděli. 

Analýza a priori 

Jedná se o úlohu se změnou „proti toku času" a lze říci, že i se změnou 

místa, protože celá rodina se pohybovala po horách. Místo zde ale nehraje 

zásadní roli. Tuto úlohu vytvořil experimentátor podle úlohy z pretestu, kde 

Kryštof během jednoho dne navštívil celou svou rodinu. Lze ji vyřešit graficky 

nebo experimentem - do tabulky dosazovat číselné údaje a provádět s nimi 

početní operace. Nabízí se i možnost jednoduché rovnice. 

Řešení pomocí tabulky a experimentu: 

X 5 6 7 
4.x 20 24 28 
4.x : 2 10 12 14 
celkem 35 42 49 

Obr. č. 12 

Odpověď: V pátek ušli 6 km, v sobotu 24 km a v neděli 12 km. 

„Detektiv v nákupním centru" 

Detektiv v nákupním centru sleduje zákazníky i/ elektru 

a v hračkářství. 

Všechny zákazníky spočítal a pak ho přišel vystřídat kolega David. 

David také spočítal zákazníky a řekl: „V elektru je 36 lidí 

a v hračkářství 4krát méně. " 

Detektiv však ví, že než David přišel, 1 osob z hračkářství přešlo 

do elektra a z elektra jich 12 odešlo domů. 

Spočítejte, kolik zákazníků bylo v elektru a v hračkářství 

na začátku. 
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Analýza a priori 

Slovní úloha se změnou „proti toku času" a se změnou místa. Jedná se o 

původní slovní úlohu, vytvořenou experimentátorem pro účely výzkumu. Učitel 

by ji mohl s dětmi řešit pomocí grafického zápisu, v němž by vyznačil všechny 

změny, které proběhly, než přišel detektiv David. Důležité je zdůraznit, že to, co 

viděl David, už byl stav po změně, která nastala, než přišel. Aby děti zjistily, co 

viděl 1. detektiv, musí vše vrátit „do původního stavu". Učitel by měl na toto 

téma vést ve třídě diskusi a snažit se děti navést k přeformulování textu úlohy. 

Pak už by pro ně nebyla obtížná. 

Zápis: 

David (výsledný stav): 

- elektro 36 

- hračkářství 36 : 4 

1. detektiv: 

- z hračkářství do elektra přešlo 7 osob 

- z elektra 12 osob odešlo 

Správné řešení: 

elektro: 

+ 7 - 1 2 = 36 

3 6 + 1 2 - 7 = 41 

hračkářství: 

- 7 = 9 

9 + 7 = 16 

Odpověď: Na začátku bylo 41 lidí v elektru a 16 lidí v hračkářství. 

„Kuličky" 

Jarda měl na začátku kuliček. V první hře polovinu z nich 

prohrál. 

V druhé hře prohrál polovinu z toho, co mu zbylo. Ve třetí hře opět 

polovinu prohrál a zůstalo mu už jen 8 kuliček. 

Kolik kuliček měl na začátku? 
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Analýza a priori 

Slovní úloha se změnou „proti toku času", řešitel zjišťuje, co bylo na 

začátku. Tuto slovní úlohu laskavě poskytla PhDr. Kaslová. Nabízí se zde 

řešení „od konce", kdy opět řešitel použije inverzní operaci a dojde ke 

správnému výsledku. 

Zápis: 

: 2 = : 2 = : 2 = 8 

Použití inverzní operace: 

8 . 2 = 1 6 . 2 = 3 2 . 2 = 64 

Učitel by rovněž mohl sehnat dostatečné množství kuliček (víček od PET 

lahví, kamínků, korálků atd.) a zkusit úlohu s dětmi vyřešit metodou pokus -

omyl. 

Odpověď: Jarda měl na začátku 64 kuliček. 
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3. Praktická část 
Cílem praktické části této práce bude seznámit čtenáře s průběhem 

experimentu a jeho výsledky. Hlavní slovo v tom, jak bude experiment probíhat, 

měl profesor Bernard Sarrazy z Univerzity v Bordeaux. Profesor Sarrazy se 

zabývá obecnou didaktikou a své poznatky aplikuje na různé předměty, tudíž 

i na matematiku. Scénář k experimentu je čtenáři znám z kapitoly 2.6. V této 

části práce je přesně popsán průběh jednotlivých vyučovacích hodin 

matematiky, které byly vedeny učitelkami čtvrtých tříd s cílem připravit žáky 

na posttest tak, aby v něm uspěli. Učitelky neznaly obsah pretestu, který žáci 

psali před těmito „přípravnými" hodinami matematiky. Každá třída absolvovala 

celkem dvě vyučovací hodiny pod vedením svého učitele. Po několika dnech 

psali žáci posttest, který k jejich velkému překvapení obsahoval stejné úlohy 

jako pretest. Čtenáři se tedy nabízí popis a analýza získaných údajů. 

3.1. Popis získaných údajů a jejich analýza 

3.1.1. ZŠ Satalice 

Zadání úvodního testu (pretestu) 31.3.2006 
1. hodina matematiky 6.4.2006 
2. hodina matematiky 10.4.2006 
Zadání závěrečného testu (posttestu) 12.4.2006 

Záznam 1. vyučovací hodiny matematiky (6.4.2006) 

Úvodní část vyučovací hodiny: 

a) procvičení malé násobilky formou hry „Na krále" 

b) seznámení s obsahem hodiny 

Hlavní část vyučovací hodiny: řešení dvou slovních úloh. Jako první 

v pořadí zvolila učitelka slovní úlohu, zaměřenou na změnu místa, nazvanou 

„Den otevřených dveří", v níž se objevuje změna „po toku času" a jako druhou 

zařadila úlohu „Výletní loď", kde se kombinuje změna místa se změnou „proti 

toku času". 
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Každý žák dostal kopii s úlohou „Den otevřených dveří": 

Na základní škole se koná Den otevřených dveří. Paní ředitelka stojí na chodbě 

a pozoruje rodiče s žáky, jak si prohlížejí učebny. 9 osob právě přešlo z učebny 

matematiky do učebny hudební výchovy, kde už 12 osob bylo. 6 osob opustilo 

učebnu přírodopisu a rozhodly se jít do učebny českého jazyka. Tím se počet 

lidi v této učebně zdvojnásobil. 8 lidí přešlo z učebny matematiky do učebny 

přírodopisu, protože jim pani ředitelka řekla, že je tam o 10 lidí méně než 

v učebně hudební výchovy. Několik lidí si ještě v učebně matematiky prohlíží 

práce žáků. Je jich však čtyřikrát méně, než v učebně českého jazyka. 

Spočítej, kolik návštěvníků je ve škole. 

Učitelka (dále jen U) vyvolala jednoho žáka (dále jen Ž), aby přečetl 

úlohu nahlas. Pak se zeptala: „Jak to zní? Myslíte, že je to těžké?" Děti většinou 

souhlasily. • 

U: „Já myslím, že to není tak těžké, jen musíme pozorně číst." 

Učitelka přečetla úvodní část úlohy a zeptala se: „Je tam nějaká důležitá 

informace? Jak si to zapíšeme?" 

Ž: „Z matematiky odešlo devět lidí do hudebný." 

Ž: „Ale zapíšeme si hudebnu, tam víme, že už tam dvanáct osob je." 

Učitelka tedy zapsala na tabuli HV 12. Pak vyzvala jednoho z žáků, aby 

přečetl další informaci. 

Ž: „6 osob opustilo učebnu přírodopisu a rozhodly se jít do učebny 

českého jazyka. Tím se počet lidí v této učebně zdvojnásobil." 

Žáci vykřikovali: „V češtině je dvanáct lidí." 

U: „Jak jste na to přišli?" 

Děti jí to ochotně vysvětlily. 

Učitelka zapsala na tabuli ČJ....' 6 . 2 = 12 a poprosila o přečtení 

následující informace. 

Ž: „8 lidí přešlo z učebny matematiky do učebny přírodopisu, 

protože jim paní ředitelka řekla, že je tam o 10 lidí méně než 

v učebně hudební výchovy." 

Žáci začali vykřikovat: „V přírodopisu je devatenáct lidí!" 

Učitelka se opět ptala, jak k tomuto číslu dospěli. 
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Ž: „Osm lidí přešlo z matematiky do přírodopisu a paní ředitelka 

jim řekla, že je tam o deset lidí méně, než v učebně hudební 

výchovy. Takže 2 1 - 1 0 = 1 1 , 1 1 + 8 = 19." 

U: „No a co tam máme naposledy? Jaká učebna nás teď zajímá? 
Co nám říkají?" 

Ž: „Že je tam čtyřikrát méně lidí než v češtině." 

U: „Jak na to přijdu?" 

Ž: „Vydělíme 12 : 4." 

Učitelka dokončila zápis na tabuli. Ten vypadal následovně: 

HV 12 + 9 = 21 
ČJ 6 .2 = 12 
PŘ (21 - 10) + 8 = 19 
M 12:4 = 3 

Obr. č. 13 

U: „Jsme schopni vypočítat, kolik lidí je ve škole?" 

U: „Radek nám ještě nic neřekl. Diktuj mi, co mám psát. Co 

musíme spočítat?" 

Ž: „Musíme to sečíst." 

Nadiktoval učitelce počty lidí v jednotlivých třídách a ta je zapsala pod sebe 

tabuli. Zápis vypadal takto: 

21 
19 
3 

12_ 
55_ 

Obr. č. 14 

Jedna žákyně sečetla nahlas. 

U: „Tím pádem, když se podíváme na celou úlohu, spočítali jsme, 

kolik návštěvníků je ve škole?" 

Ž: „Ve škole je 55 návštěvníků." 

U: „Co musíme udělat pro správný výpočet takovéto úlohy?" 

Diskutovali společně o řešení tohoto typu úloh a vytvořili tato 3 pravidla: 

1. Správně si úlohu přečíst. 

2. Správně si udělat zápis. 
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3. Uvědomit si, co které číslo znamená. 

Učitelka rozdala dětem papír se zadáním druhé úlohy s názvem „Výletní loď". 

Výletní loď jela na cestu po Středozemním moři. 

Vyjela z francouzského přístavu Marseille (čti marsej). Odplula plně obsazená. 

V italském Janově vystoupilo 420 cestujících, ale nově se nalodilo 275 lidí. 

V Neapoli jich 330 vystoupilo a 145 nových nastoupilo. 

V Terstu jich vystoupilo jen 84, ale 400 se jich nalodilo. 

Do Splitu přijela loď s 1 826 cestujícími. 

Kolik cestujících je na lodi, když kapitán řekne, že loď je cestujícími plně 

obsazena? (Neuvažujeme černé pasažéry.) 

Vybraný žák přečetl celou úlohu nahlas. 

U: „Víte, kdy byla loď plně obsazená? Přečtěte mi tu část úlohy." 

Děti přemýšlely a hledaly v úloze údaj, kdy byla loď plně obsazená. Číselný 

údaj však v úloze najít nemohly, jen informaci, že loď odplula plně obsazená 

z francouzského přístavu Marseille. 

U: „Víte, kde je Marseille a kde je Split?" 

Děti hádají, ve kterém státě tato města leží, pak si společně ukazují na mapě 

Francii a Chorvatsko. 

U: „Vidím, že tady přemýšlejí pouze dva lidi, tak si zkusíte spočítat 

tuto úlohu sami. Čím začnete? Od čeho se potřebujete 

odhoupnout? Ještě jednou si každý přečtěte úlohu a přemýšlejte, 

od čeho byste mohli začít, od čeho se odrazíte." 

Ž: „Ale já nevím, jak to bylo na začátku!" 

U: „Já to taky nevím, ale musíme na to přijít! To nedokážeme 

spočítat, jak to bylo na začátku? Jak přijdeme na to, kolik lidí bylo 

v Marseille?" 

Ž: „Paní učitelko, já už to vím!" 

Učitelka k němu šla a žák jí pošeptal do ucha, jak postupoval. Pak obcházela 

děti a pozorovala je, jak počítají, popřípadě si to nechala od nich šeptem 

vysvětlit. 

U: „Vidím, že máte různé nápady, jak by to šlo spočítat, tak já vás 

nechám ještě chvíli pracovat o samotě." 
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Po pár minutách: 

U: „Je nějaká možnost, jak si můžeme ověřit správnost vašeho 

výpočtu? Jak si dokážeme, že jsme počítali správně?" 

Ž: „Já už to mám!" 

Učitelka šla k němu a prohlédla si jeho způsob řešení. 

U: „Skoro, ale zřejmě jsi udělal drobnou numerickou chybu, tak si 

to zkontroluj, protože postup máš správný." 

Učitelka přešla k dalšímu žákovi. 

U: „Výborně! Teď ještě přemýšlej o tom, jak by sis to mohl 

zkontrolovat." 

Několik žáků již úlohu vypočítalo. Jeden z nich najednou vykřikl. 

Ž: „To mi připomíná toho hada, kterého jsme počítali - poslední 

číslo tam bylo a první číslo chybělo!" 

U: „Jak je možné, že hada jsme uměli vypočítat a tady nám to dělá 

problém? Jak jsme počítali toho hada?" 

Ž: „Od konce! Plus je jako mínus a krát jako děleno!" 

Tento postřeh byl nejdůležitější z celé hodiny - úloha najednou přestala být 

zcela neznámá - podobala se něčemu, co už někdy s paní učitelkou dělali! Žáci 

objevili analogii. 

Učitelka zapsala na tabuli výpočet podle instrukcí žáků: 

1 826 1 826 
-400 -400 

1 426 
84 84 

1 510 
-145 -145 

• • 1 365 
330 330 

1 695 
-275 -275 

1 420 
420 420 

1 840 

Obr. č. 15 
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U: „A to už nám vyjde výsledek!" 

Děti počítaly nahlas, učitelka zapisovala výsledky na tabuli do prázdných 

políček. Na konci se zeptala: 

U: „Co jsme to dostali za číslo?" 

Ž: „Výsledek." 

U: „Ale co to je výsledek? Já nevím, co to je výsledek. Jak zjistíš, 

co jsme počítali?" 

(Ptala se jedné z dívek, které byly po celou dobu řešení této úlohy evidentně 

duchem nepřítomné.) 

Ž: „No jak ta loď jela." (Odpověděla nejistě.) 

U: „Mně připadá, že holky vůbec nevědí, co jsme počítali! Kdy je ta 

loď plně obsazená?" 

Ž: „Na začátku." 

U: „Kde na začátku?" 

Ž: „V přístavu Marseille." 

U: „Výborně! A jak si zkontrolujeme, zda nám vyšlo to správné 

číslo?" 

Ž: „Budeme postupovat obráceně, od začátku!" 

Tím skončila první hodina, která měla žáky seznámit s úlohami „proti toku času" 

a „se změnou místa". 

Analýza 1. vyučovací hodiny matematiky (6.4.2006) 

Učitelka v této hodině zvládla s žáky vyřešit dvě celkem obtížné úlohy. 

Jako motivaci na úvod vybrala tu jednodušší z nich, slovní úlohu, zaměřenou 

na změnu místa. Bohužel k jejímu řešení nevyužila všechny dostupné 

prostředky, např. grafické znázornění celé situace. Slovní úloha „Den 

otevřených dveří" byla tedy vyřešena díky podrobnému rozboru zadání a 

diskusi ve třídě. Společnou diskusí pak všichni došli ke třem nejdůležitějším 

pravidlům, která mají při řešení slovních úloh dodržovat, což bylo velmi 

přínosné. 

Jako druhou v pořadí zvolila učitelka úlohu se změnou „proti toku času" 

a rovněž se změnou místa „Výletní loď". Kladla žákům otázky, jejichž pomocí je 

navedla na důležitou myšlenku, a sice, že neznají počáteční stav. Aby děti 
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motivovala, nechala je najít na mapě města, jejichž názvy se objevily v úloze. 

Pro řešení této úlohy zvolila společně s dětmi postup zápisu od konce" 

a využití inverzních početních operací. Nejdůležitější myšlenka celé hodiny byla 

tato: 

Ž: „To mi připomíná toho hada, kterého jsme počítali - poslední 

číslo tam bylo a první číslo chybělo!" 

U: „Jak je možné, že hada jsme uměli vypočítat a tady nám to dělá 

problém? Jak jsme počítali toho hada?" 

Ž: „Od konce! Plus ie jako mínus a krát iako děleno!" 

Učitelka se při diskusi s experimentátorem svěřila, že často počítají 

„hady", v nichž chybí počáteční údaje, a proto děti v řešení této slovní úlohy 

„hada" poznaly. Poznaly princip počítání „od konce". Co se týče učitelčina 

výběru slovních úloh do hodiny, podle jejího názoru zvolila pro 1. hodinu ty 

jednodušší, aby v další hodině mohla navázat úlohami, v nichž se kombinuje 

změna „proti toku času" se změnou místa. 

Celkový dojem z průběhu hodiny byl velmi kladný, žáci nebrali řešení 

úloh jako nutné zlo, ale počítali s chutí a zájmem. Jistě to byla zásluha 

učitelčina přátelského přístupu k nim. 

Záznam 2. vyučovací hodiny matematiky (10.4.2006) 

Úvodní část hodiny: procvičení násobilky pomocí stopek. 

Děti si procvičily násobilku pomocí stopek a příkladů na kartičkách. Paní 

učitelka ukazovala jednotlivým žákům příklady a stopovala, zda překonají třídní 

rekord. Děti z toho byly nadšené a moc se snažily. Motivace rekordním časem 

pro ně byla velmi přitažlivá. Učitelka motivovala děti i svým postojem: 

U: „Na začátek se pustíme do slovních úloh, víte, jak je máme 

rádi, jak umíme pečlivě číst!". 

Hlavní část hodiny: řešení třech slovních úloh se změnami „proti toku 

času" a místa. 

Jako první v pořadí zvolila učitelka jednodušší úlohu se změnou „proti 

toku času" - „Kuličky". 
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Jarda měl na začátku kuliček. V první hře polovinu z nich prohrál. V druhé 

hře prohrál polovinu z toho, co mu zbylo. Ve třetí hře opět polovinu prohrál a 
zůstalo mu už jen 8 kuliček. 
Kolik kuliček měl na začátku? 

S pomocí žáků zapsala učitelka na tabuli: 

x 
1.hra x : 2 = y 8 . 2 = 16 
2.hra y : 2 = z 1 6 . 2 = 32 
3.hra z : 2 = 8 32 . 2 = 64 

Obr. č. 16 

U:„Těžké?" 

Ž: „Ne, vůbec ne." 

U: „Vidíte, že jde jen o to, správně si to zapsat a rozmyslet." 

Následovala úloha s názvem „Včely". Učitelka poprosila jednoho z žáků aby 

rozdal do dvojic papírky s jejím zadáním. Kombinuje se zde změna času proti 

toku" se změnou místa. 

Na zahradě se nám usadil roj včel. 

Několik desítek včel bylo na jabloni, ale na švestce jich bylo 8krát víc 

Zavolali jsme včelaři ze sousedství. 

Když přišel, řekli jsme mu: "Polovina včel z jabloně už přeletěla na 

švestku. " 

Včelař napočítal celkem 720 včel na obou stromech. 

Kolik včel bylo na jabloni a kolik na švestce, když přišel včelař? 

U: „Dobře si to přečtěte." 

Ž: „To jsou podobné úlohy jako tamty, co jsme dělali!" (Myslí úlohy 

v pretestu.) 

U: „Nevím, o jakých úlohách mluvíš." (Nezná úlohy z testu.) 

Děti měly samy udělat zápis této úlohy. Učitelka je nabádala, aby byly pozorné 

a vyhledaly v úloze důležité informace. 

U: „Poprosím Kubu, aby nám úlohu přečetl nahlas." 

Žák úlohu přečetl a učitelka se začala ptát. 
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U: „Které informace jsou pro nás důležité?" 

Ž: „Že jich je 720." 

U: „Nakreslíme si to. Na obou stromech je celkem 720 včel." 

Učitelka nakreslila na tabuli tento obrázek: 

8 . x 

Obr. č. 17 

U: „Na co se nás ptají? Na stav, kdy přeletěla půlka včel 

na švestku, nebo předtím než včely přeletěly?" 

Ž: „Na to než přeletěly." 

Jeden z žáků navrhoval počítat 720 : 8 = 90, učitelka to připustila, zkusili 

si společně, zda jim to vyjde, ale bohužel tomu tak nebylo. 

U: „Dobře, tak zkusíme jiné číslo." 

Zkusili počítat s číslem 50. 

Zápis na tabuli vypadal následovně: 

jabloň švestka 
90 + 90 . 8 720 810 
50 + 50 . 8 400 450 
70 + 70 . 8 560 630 
80 + 80 . 8 640 720 

Obr. č. 18 

Chlapec, který seděl v blízkosti experimentátora, pronesl poznámku. 

Ž: „No jo, to bylo jasný, vždyť jsme to měli vydělit devíti!" 

U: „Nebyla to těžká úloha, že? A co když se zeptám na něco 

jiného? Kolik včel bylo na jednotlivých stromech, když přišel 

včelař?" 

83 



Jedna dívka zbrkle vykřikla číslo 360. 

U: „Je to dobře?" 

Ž: „Ne." 

U: „Říkají nám, že polovina včel z jabloně přeletěla na švestku!" 

Učitelka názorně ukázala počty včel na obrázku na tabuli. 

U: „Polovina přeletěla odsud sem!" 

Zatímco děvčata při hodině podřimovala a o úlohách nepřemýšlela, většina 

chlapců se neustále hlásila a snažila se přijít na správné řešení úlohy. 

Učitelka vyvolala jednoho z chlapců a ten bez zaváhání dopsal na tabuli pod 

jednotlivé stromy správné počty včel (40 a 680) při příchodu včelaře. 

Jako třetí v pořadí rozdala učitelka dětem úlohu „Rodina na horách", zaměřenou 

na změnu „proti toku času" a dotýkající se i změny místa. 

Po víkendu Honzík ve škole vypráví, jak chodil s rodiči po horách: 

"V pátek odpoledne jsme ušli jen několik km. 

V sobotu 4krát tolik km, to byl nejdelší úsek cesty. 

V neděli jsme ušli jen polovinu sobotní trasy. 

Celkem jsme nachodili 42 km. " 

Spočítej, kolik km ušel Honzík s rodiči v pátek, v sobotu a kolik v neděli. 

Společně udělali zápis na tabuli: 

pátek x km 
sobota 4 . x km 
neděle 4 . x : 2 km 
celkem 42 km 

Obr. č. 19 

U: „No, vypadá to tedy hrozně, uvidíme, jestli přijdete na něco 

lepšího." 

U: „Co jsme dělali u těch včel? No něco jsme zkusili, tak to 

musíme zkusit i teď, jinak na to asi nepřijdeme." 

Učitelka nakreslila na tabuli tuto tabulku (Obr. č. 20): 
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PÁ 5 6 7 
SO 20 24 
NE 10 12 
celkem 35 42 

Obr. č. 20 

Žáci chodili doplňovat do tabulky své výpočty. 

Chlapec vedle experimentátora reagoval následovně. 

Ž:„Zkusil bych šestku, protože to je sudý číslo." 

Následně opravdu vyšel správný údaj 42 km v tabulce pod číslem 6. Společně 

formulovali odpověď na úlohu. Pak zazvonilo. Učitelka shrnula celou hodinu 

slovy: 

U: „Nezapomínejte pořádně číst a třeba si to i nakreslit! Všechno 

tvoříme přímo do toho, zápis, výpočet i odpověď." 

Analýza 2. vyučovací hodiny matematiky (10.4.2006) 

Hned u první úlohy „Kuličky" (úloha na dělení v poměru) mohla učitelka 

využít i jiných metod řešení, než tu, na kterou děti navedla. Možná, kdyby jim 

dala prostor, tak by vymyslely i jiné způsoby řešení, ale takhle ji jen pohodlně 

sledovaly a následovaly. Učitelka mohla nechat děti odhadnout, kolik kuliček 

měl Jarda na začátku a pak jim dát prostor, aby si vyzkoušely „hru" a jako Jarda 

vždy polovinu prohrály. Tak by úloze snadno porozuměly a společně by se 

dobraly k výsledku. Trvalo by to sice déle, ale postup by pro ně byl snáze 

pochopitelný. Stejně tak mohla učitelka připravit dostatečné množství korálků 

(kamínků, víček od PET lahví atd.) a mohla děti nechat s nimi manipulovat. Po 

společné diskusi učitelka přiznala, že o jiných způsobech řešení sice 

přemýšlela, ale rozhodla se ušetřit čas pro další slovní úlohy. 

Slovní úloha „Včely" v sobě kombinuje změnu „proti toku času" se 

změnou místa a jeví se na první pohled jako celkem obtížná. Učitelka ji správně 

zařadila do hlavní části hodiny, kdy ještě žáci dobře reagovali a neztráceli 

pozornost. Učitelka sice nechala žáky samostatně vyhledat důležité informace 

v zadání, ale následně je k těmto informacím dovedla svými dotazy, což 

experimentátor hodnotí kladně, protože předešla zbytečným časovým 

prodlevám a nenechala žáky zbytečně dlouho tápat. Důležité bylo nakreslení 

obrázku na tabuli. Velmi kladně lze ohodnotit i přístup k žákovi, který se přihlásil 

s tím, že už zná způsob řešení. Učitelka dobře věděla, že jeho způsob není ten 
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správný, ale přesto mu dala prostor. Nechala děti, aby zkusily, zda jim takto 

vyjde číslo, které potřebují. Číslo sice nevyšlo, ale učitelka přesto žáka 

povzbudila, protože jeho řešení hned zpočátku nezavrhla. K obrázku pak na 

tabuli nakreslila ještě tabulku, do níž chodily děti zapisovat „pokusná" čísla 

a s těmi pak zkoušely počítat. Konečně se dobraly správného výsledku, ukázaly 

si na obrázku změnu, která proběhla před příchodem včelaře a zapsaly si 

odpověď. 

Třetí úlohu v pořadí, zaměřenou hlavně na změnu „proti toku času" se 

učitelka rozhodla opět řešit pomocí tabulky. Jednalo se o úlohu „Rodina na 

horách", která by bývala šla krásně vyřešit pomocí grafického znázornění. Této 

možnosti však učitelka nevyužila, držela se metody pokus - omyl jako 

u předchozí úlohy a děti opět chodily tipovat čísla a doplňovat je do tabulky. 

Přitom grafické znázornění by bylo mnohem jednodušší a pro unavené děti i 

zábavnější. Zřejmě ale v této třídě nejsou zvyklí geometrizovat. 

O dva dny později děti dostaly závěrečný test s úlohami. Od pretestu 

uplynulo celkem 12 dní. 

V přiložené tabulce lze skutečně pozorovat jisté zlepšení oproti pretestu 

(příloha č.2). 

3.1.2. FZŠ Brána jazyků 
Zadání úvodního testu (pretestu) 2.6.2006 
1. hodina matematiky 6.6.2006 
2. hodina matematiky 7.6.2006 
Zadání závěrečného testu (posttestu) 14.6.2006 

Záznam 1. vyučovací hodiny matematiky (6.6.2006) 

Úvodní část hodiny: 

a) opakování písemného dělení dvojciferným číslem 

b) převody jednotek objemu 

280 : 70 = 4 4 050 I = 40 hl 50 I 
810 : 90 = 9 2 003 I = 20 hl 3 I 
2 800 : 70 = 40 111 I = 1 hl 11 I 
4 200 : 60 = 70 20 hl = 2 000 I 
758 023 : 8 = 94 752 (7) 
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Hlavní část hodinv: 

a se změnou místa. 

Obr. č. 21 

řešení jedné slovní úlohy se změnou „proti toku času 

Zatímco děti počítaly písemně do sešitu, napsala jim učitelka na tabuli zadán 
slovní úlohy „Výletní loď". 

Výletní loď jela na cestu po Středozemním moři. Vyjela z francouzského 
přístavu Marseille (čti marsej). Odplula plně obsazená. 

V italském Janově vystoupilo 420 cestujících, ale nově se nalodilo 275 lidí. 

V Neapoli jich 330 vystoupilo a 145 nových nastoupilo. 

V Terstu jich vystoupilo jen 84, ale 400 se jich nalodilo. 

Do Splitu přijela loď s 1826 cestujícími. 

Kolik cestujících je na lodi, když kapitán řekne, že loď je cestujícími plně 

obsazena? 

(Neuvažujeme černé pasažéry.) 

Úvodní část hodiny, kdy si děti měly zopakovat dělení a převody jednotek, se 

bohužel protáhla víc, než bylo třeba. Učitelka totiž vyzvala děti, aby chodily 

k tabuli psát správné výsledky. Poté vyzvala jednoho žáka, aby přečetl úlohu 

nahlas. 

U: „Teď si tu úlohu přečte každý ještě jednou sám, pak si uděláte 

zápis do sešitu a vyřešíme si ji společně na tabuli." 

Vzápětí se hlásí jedna z dívek. 

Ž: „To je jednoduchý, když kapitán řekne, že je plně obsazená, tak 

tam je 1 826 cestujících. To je jednoduchý! Ani nemusíme nic 

počítat!" 

U: „Ne, tak jednoduché to rozhodně není, přečtěte si ještě jednou 

zadání." 

Ž: „Musíme spočítat, kolik cestujících bylo na lodi, když vyplula 

z Marseille." 

Děti navrhovaly různá řešení (přičíst 420, odečíst....), ale vypadalo to, že úlohu 

vůbec nepochopily. Nikdo nevěnoval pozornost tomu, že nevíme, jak to vlastně 

bylo na začátku. Učitelka se jich tedy zeptala, jestli vědí, kolik cestujících bylo 

na lodi na začátku. Děti si stále nevěděly rady. Zazvonilo na konec hodiny 
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a učitelka potřebovala odejít ze třídy, protože měla dozor na chodbě. To byla 

bohužel situace, kdy bylo nutné, aby experimentátor zasáhl do průběhu řešení 

úlohy. Výhodou bylo, že žáci chtěli znát správný výsledek, a tak bylo snadné 

udržet jejich pozornost i přesto, že už byla přestávka. Experimentátor (dále jen 

E) opět položil otázku. 

E: „Víte, kolik pasažérů bylo na lodi na začátku, když vyplula 

z Marseille?" 

Žáci si stále nevěděli rady, až najednou jedna z dívek vyhrkla: 

Ž: „Co když budeme místo odčítání sčítat?" 

To byl nejdůležitější moment v řešení této úlohy, i když ostatní zatím ještě 

nechápali, jak to myslí. Experimentátor jasně a zřetelně zapsal na tabuli vše, co 

bylo možné se z úlohy dozvědět.(Obr. č. 22) Bylo to jasné a zřetelné. V tu chvíli 

už měl jeden žák správný výsledek, ale neprozradil ho, protože bylo třeba, aby 

celý postup pochopili i ostatní jeho spolužáci. 

Zápis: 

x 
-420 

275 

-330 

145 

-84 

400 
1 826 

Obr. č. 22 

Děti si uvědomily, že postup bude podobný jako při kontrole správnosti 

řešení. Že bude třeba postupovat „od konce". Utvořily kolem experimentátora 

hlouček a diktovaly, co má psát na tabuli. Některé živě debatovaly 

o možnostech řešení. Opravdu je to zaujalo a chtěly se dozvědět výsledek. 

E: „Jak provádíme kontrolu při dělení?" 

Ž: „Násobením!" 

E: „Jak provádíme kontrolu při odčítání?" 

Ž: „Sčítáním!" 
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Najednou jakoby procitly i ostatní děti. Došlo jim, že musí změnit znaménka. 

E: „Představte si, že se vracíme do minulosti, od konce na 

začátek!" 

Na tabuli pak proběhla „kontrola" (Obr. č. 23) dosud nevyřešené úlohy. Děti 

počítaly dohromady, doplňovaly se, pomáhaly si. Bystřejší žáci si v lavici 

počítali sami, nechtěli čekat na ostatní. 

Kontrola: 

1 826 
-400 

1 426 
84 

1 510 
-145 

1 365 
330 

1 695 
-275 

1 420 
420 

1 840 
Obr. č. 23 

Ve chvíli, kdy třída došla ke správnému výsledku, jakoby se všem ulevilo. Děti 

to řešení zkrátka potřebovaly znát. Společně s experimentátorem vytvořily děti 

odpověď na otázku a některé si ji i dobrovolně zapsaly do sešitu. 

Analýza 1. vyučovací hodiny matematiky (6.6.2006) 

Tuto vyučovací hodinu by možná nezainteresovaný pozorovatel odsoudil 

jako úplné fiasko. Experimentátor byl nucen vstoupit do výuky, a přestože měl 

pouze pozorovat, aktivně zasáhl a vyřešil s dětmi danou slovní úlohu. Je však 

nutné tuto hodinu brát jako zkušenost, poučit se z ní, najít v ní i přínos, který pro 

žáky zajisté měla. Zkusili si něco nového, diskutovali u tabule a společně s chutí 

řešili jednu „neobvyklou" slovní úlohu. Prožívali celou situaci mnohem více, než 

kdyby jen seděli v lavici a opisovali čísla z tabule. Jedna vyřešená úloha za 

celou vyučovací hodinu je sice opravdu málo, ale jistě i ta pouhá jedna úloha 

přinesla něco nového a pozitivního. Minimálně to, že bude možné na ni 

v následující hodině navázat. 
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Záznam 2. vyučovací hodiny matematiky (7.6.2006) 

Úvodní část hodinv: násobení a dělení 

Hlavní část hodiny: řešení dvou slovních úloh se změnou „proti 
toku času" i místa. 

Děti zůstaly stát, kdo odpověděl správně, mohl se posadit, kdo udělal 

chybu, dostal další příklad. Ukázka příkladů, zadávaných učitelkou: 640 : 80, 

490 : 70, 240 : 30, 360 : 60, 80 . 8, 40 . 3 atd. V okamžiku, kdy všechny děti ve 

třídě seděly, sdělila jim učitelka náplň hodiny. 

U: „Jak už jsem vám říkala, budeme dnes pokračovat v těch 

zajímavých slovních úlohách, které jsou dobré na procvičení 

logického myšlení. Připravte si lepidlo a malý sešit matematiky." 

Učitelka měla tentokrát úlohy připravené, nakopírované a rozstříhané, takže je 

dětem rozdala a ušetřila trochu času. Jako první v pořadí vybrala učitelka úlohu 

„Den otevřených dveří". 

Na základní škole se koná Den otevřených dveří. Paní ředitelka stojí na chodbě 
a pozoruje rodiče s žáky, jak si prohlížejí učebny: 

9 osob právě přešlo z učebny matematiky do učebny hudební výchovy, kde už 

12 osob bylo. 

6 osob opustilo učebnu přírodopisu a rozhodly se jít do učebny českého jazyka 
Tím se počet lidí v této učebně zdvojnásobil. 

8 lidí přešlo z učebny matematiky do učebny přírodopisu, protože jim paní 

ředitelka řekla, že je tamo 10 lidí méně než v učebně hudební výchovy. 

Několik lidí si ještě v učebně matematiky prohlíží práce žáků. 

Je jich však čtyřikrát méně, než v učebně českého jazyka. 

Spočítej, kolik návštěvníků je ve škole. 

U: „Úlohu si alespoň dvakrát přečtěte, zamyslete se nad ní 

a zkuste ji vyřešit. Zajímá mě, jak budete postupovat." 

Na dětech bylo vidět, jak si s úlohou nevěděly rady, učitelka si u stolu 

připravovala další úlohu a nevěnovala jim pozornost. Experimentátor nechtěl 

tentokrát do hodiny zasahovat, vyčkával. Děti už byly opravdu hlučné. Bylo 

třeba s nimi úlohu řešit, ne je nechat tápat. Experimentátor potřeboval slyšet 
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jejich nápady, myšlenky, ale zatím to nebylo možné. Učitelka nakonec děti 

vyzvala, aby dokončily to, co zatím stihly, že si to společně vyřeší. 

Ž: „Můžeme už přejít k řešení té úlohy?" 

U: „Ještě počkáme na ostatní. Ty už si myslíš, že máš výsledek?" 

Šla k žákovi, zkontrolovala mu výsledek, ale nebyl správný. Další dva žáci už 

byli úspěšnější - Karolína a Tonda úlohu vyřešili správně, ale každý jiným 

způsobem. 

Karolína si nakreslila obrázek. Čtyři obdélníky představovaly čtyři učebny. Do 

nich si podle zadání dělala puntíky - jak lidé do učeben vstupovali. Když někdo 

z učebny odešel, Karolína puntík vygumovala. Tonda si nic nekreslil, napsal si 

zkratky učeben do sloupce a k nim připisoval počty osob (Obr. č. 24). 

HV 12 + 9 21 
ČJ 2 x 6 12 
PR 1 1 + 8 19 
M 3 3 

55 
Obr. č. 24 

U: „Ještě chvilku bojujte, pak se na to podíváme společně. Zajímá 

mě, jak jste to řešili, zatím tady vidím dva různé způsoby." 

Za malý okamžik vyzvala učitelka Karolínu, aby šla dětem ukázat, jak úlohu 

řešila. To bylo hodně přínosné zejména pro experimentátora, který do té chvíle 

postrádal ve třídě „akci". Stejný přínos to mělo i pro děti, protože jim to Karolína 

(dále jen K) vysvětlila jejich vlastními slovy, srozumitelně a jednoduše. 

K: „Takhle jsem si nakreslila ty učebny." 

Děti j i sledovaly, diktovaly jí, kolik lidí bylo v určité učebně. Ve třídě bylo ticho, 

všichni dávali pozor. 

K: „V učebně českého jazyka je 12 lidí a pak už to jen takhle 

sečtu..." 

Všem to připadalo srozumitelné, a tak si rovněž udělali do sešitu obrázky 

učeben a zakreslovali do nich osoby formou puntíků (Obr. č. 25). 
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M 000 
HV ooooooooooo 

oooooooooo 

PŘ 
ooooooooooo 

oooooooo 
CJ oooooooooooo 

Obr. č. 25 

U: „Toník vám teď ukáže, jak on to vypočítal bez obrázku." 

Tonda napsal na tabuli svůj výpočet, ale moc to nekomentoval (Obr. č. 24). 

U: „Vy, co máte výpočet, tak si můžete nakreslit i obrázek, abyste 

to měli názorně. Všichni budou mít v sešitě i zápis a odpověď!" 

Zatímco děti dokončovaly práci v sešitě, učitelka rozdala další slovní úlohu 

nazvanou: k.Včely". 

Na zahradě se nám usadil roj včel. Několik desítek včel bylo na jabloni, ale na 

švestce jich bylo 8krát víc. 

Zavolali jsme včelaři ze sousedství. Když přišel, řekli jsme mu: "Polovina včel z 

jabloně už přeletěla na švestku. " 

Včelař napočítal celkem 720 včel na obou stromech. 

Kolik včel bylo na jabloni a kolik na švestce, když přišel včelař? 

Děti se na novou úlohu vrhly s chutí, ale bohužel, jejich výsledky nebyly 

správné. Učitelka tedy nakreslila na tabuli dva stromy - jabloň a švestku. 

U: „Zkuste si nakreslit, jak včely přelétly." 

U: „V zadání máte, kolik včel bylo na švestce a kolik na jabloni, 

když přišel včelař." 

Experimentátor využil zaujetí žáků a procházel mezi lavicemi, aby mohl 

sledovat různé způsoby jejich řešení. Zajímavý byl postup chlapce, který je 

v této třídě „outsiderem". Nakreslil si oba stromy, správně napsal nad švestku 

8 . x, jen se mu stále nedařilo odhadnout číslo, které by ho dovedlo ke 

správnému výsledku. Experimentátor napověděl, ať zkusí dosadit větší číslo. 

Zkusil dosadit číslo 60 - to bylo málo. Pak zkusil dosadit číslo 70 - stále to 

nestačilo, ale už se přiblížil ke správnému řešení. Nakonec dosadil číslo 80. 

Najednou měl před sebou správný výsledek. Jeho radost z úspěchu byla velká, 
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a tak ho učitelka vyzvala, aby šel svůj postup ukázat ostatním na tabuli. Byl 

hrdý, že to zvládl, pečlivě vše napsal na tabuli, vysvětloval, kreslil a nakonec 

znázornil i počet včel, které přeletěly z jednoho stromu na druhý. Ostatní kreslili 

s ním. (Obr. č. 26). 

Obr. č. 26 

Závěr hodiny: Děti se trochu dohadovaly, zda na to řešení opravdu přišel 

jejich spolužák úplně sám. Pak sestavily společně odpověď k úloze a byl konec 

hodiny. 

Analýza 2. vyučovací hodiny matematiky (7.6.2006) 

Druhá vyučovací hodina byla mnohem podnětnější než ta první. Přesto je 

velká škoda, že učitelka s dětmi více nediskutovala, nedávala jim takové otázky, 

které by je navedly na správné řešení úlohy. Nechala je příliš dlouho bojovat 

s úlohami samotné. Děti pak ztrácely zájem, nudily se, protože vyřešení úlohy 

už vzdaly a neměly co dělat. Učitelka jim sice nenutila žádné vlastní řešení 

daných úloh, ale ani jim ho nepomohla najít. Velmi důležité v této hodině bylo 

řešení slovní úlohy se změnou místa, „Den otevřených dveří". Žáci mohli 

sledovat dvě různá řešení úlohy v podání svých spolužáků. Bylo to opravdu 

srozumitelné a pro děti přínosné. Podle reakcí se jim více zamlouvalo 

Karolínino grafické znázornění, než Tondovy početní operace. Zřejmě nejsou 

zvyklé tímto způsobem řešit slovní úlohy. 
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V úloze „Včely" je třeba vyzdvihnout učitelčin nápad, nakreslit na tabuli 

oba stromy a zadat dětem, aby si znázornily změnu, která proběhla před 

příchodem včelaře. Dále však učitelka dětem neporadila žádný způsob, jak by 

se mohly dostat ke správnému výsledku. Byl to jejich spolužák, který s malou 

pomocí experimentátora přišel na správné číslo, které do úlohy zapadalo. Byl 

velmi pyšný, protože zřejmě není zvyklý zažívat podobný úspěch. V diskusi 

s učitelkou se ukázalo, že je opravdu všemi ve třídě odstrkovaný. Alespoň tato 

hodina matematiky mu tedy přinesla radost a pomohla mu zvednout 

sebevědomí. 

Oproti žákům ze Základní školy v Satalicích byli však žáci Brány jazyků 

v nevýhodě, neboť zatímco v Satalicích stihly děti vyřešit během dvou hodin pět 

slovních úloh, tyto děti zvládly vyřešit pouze úlohy tři. Jejich pokroky lze vyčíst 

z přiložené tabulky (příloha č. 3). Přesně po sedmi dnech od druhé „přípravné" 

hodiny matematiky vypracovali žáci posttest. Následoval 12 dní po pretestu, 

stejně jako v Satalicích. 

3.1.3. FZŠ Táborská 

Zadání úvodního testu (pretestu) 19.6.2006 

1. hodina matematiky 20.6.2006 

2. hodina matematiky 21.6.2006 

Zadání závěrečného testu (posttestu) 26.6.2006 

Záznam 1.vyučovací hodiny matematiky (20.6.2006) 

Úvodní část hodiny: 

a) násobilka 7 a 8 - děti v kruhu na koberci přeříkávaly násobilku 7 a 8; 

b) budík - učitelka ukazovala příklady na papírových kartičkách, děti si 

v kruhu posílaly kuchyňský budík, nastavený na 4 minuty. Po správném 

výsledku mohly poslat budík dál. Když budík po 4 minutách zazvonil, spočítaly 

děti, kolik příkladů stihly vyřešit. Motivací pro ně bylo překonání třídního 

rekordu. 

Ukázka příkladů na kartičkách (Obr. č. 27). 
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8 . 8 7 . 7 
24 : 6 3 . 5 
6 . 9 490 : 7 
120 : 6 240 : 6 
360 : 6 480 : 8 
160 : 4 7 . 9 

Obr. č. 27 
c) Twister - učitelka rozložila na zem prostěradlo a na to pokládala 

papírová kola s čísly (3, 40, 800, 6, 21, 80, 35, 32, 4, 18, 16...). Papírových kol 

bylo celkem 20. Dva vybraní žáci (Denisa a Ríša) se postavili k prostěradlu. 

Ostatní seděli kolem nich v kruhu a dávali jim pokyny: 

„Deniso, pravá noha na 7.5!" 

„Ríšo, levá ruka na 4.4!" 

„Deniso, levá noha na 7.8!" 

„Ríšo, levá noha na 3.6!" 

Vyhrál ten, kdo vydržel klást končetiny na papírová kola s čísly a nespletl se 
ve výsledku. 

U: „Poděkujeme Denise a Ríšovi, sedněte si do lavic a připravte si 

sešity. Budeme si dnes povídat o slovních úlohách a také si 

nějaké spočítáme. První úlohu si nalepte do sešitu." 

Hlavní část hodiny: řešení dvou slovních úloh se změnou „proti toku 

času" a místa. 

Učitelka se na hodinu důkladně připravila, všechny úlohy měla nakopírované 

a nastříhané, takže nedošlo k žádnému zdržení. 

Jako první v pořadí vybrala slovní úlohu „Výletní loď". 

Výletní loď jela na cestu po Středozemním moři. 

Vyjela z francouzského přístavu Marseille (čti marsej). Odplula plně obsazená 

V italském Janově vystoupilo 420 cestujících, ale nově se nalodilo 275 lidí. 

V Neapoli jich 330 vystoupilo a 145 nových nastoupilo. 

V Terstu jich vystoupilo jen 84, ale 400 se jich nalodilo. 

Do Splitu přijela loď s 1826 cestujícími. 

Kolik cestujících je na lodi, když kapitán řekne, že loď je cestujícími plně 

obsazena? 
(Neuvažujeme černé pasažéry.) 
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Žáci si nejprve přečetli úlohu sami, pak učitelka vyvolala jednoho žáka, který 

přečetl úlohu nahlas. Četl však příliš rychle a byl zbrklý, proto učitelka vyvolala 

ještě jednoho žáka, který přečetl úlohu pomalu a srozumitelně. 

U: „Chci reagovat na Kájovu připomínku, že je tam hodně cizích 

slov. Co ta slova znamenají?" 

Ž: „Jsou to přístavní města." 

U: „Na co by ses zaměřil úplně na začátek?" 

Ž: „Že do Splitu přijela s 1 826 cestujícími." 

U: „Kdo si ještě myslí, že nejdůležitější údaj je 1 826?" (Všichni se 

přihlásili.) „Nikdo si nemyslí, že nejdůležitější je ten začátek?" 

(Učitelka je svým tónem ujistila, že jejich tvrzení je správné.) 

U: „Jak to napíšeme do sešitu?" 

Zápis: 

Split 1 826 lidí 

Marseille plně obsazená 

Pavel (nadprůměrný žák) chtěl dětem ukázat, jak počítal. Šel tedy k tabuli 

a začal vysvětlovat, ale učitelka ho přerušila. Trvala na zápisu celé úlohy, ne 

aby rovnou napsal výpočet. Některé děti začaly vykřikovat, že tomu nerozumí. 

Učitelka proto trvala na přehledném zápisu, aby pochopili všichni. Pavel tedy 

udělal na tabuli tento zápis: 

Split 1 826 lidí 

Marseille plně obsazená...? 

vystoupilo nastoupilo 
Terst 84 400 

Neapol 330 445 
Janov 420 275 

Obr. č. 28 

Pavel začal počítat, ale učitelka ho přerušila. Bylo třeba upozornit na to, 

že Pavel používá znaménko mínus u počtu osob, které nastoupily a naopak 

přičítá osoby, které vystoupily. Učitelka na tento postup chtěla upozornit žáky 

ve třídě. 
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U: „Proč mínus 400, když jich 400 nastoupilo?" 

P: „No protože se vracíme zpátky v čase a všechno je obráceně." 

Přesto se některé děti tvářily, že nechápou. Jiné reakce byly naopak kladné. 

Ž: „Teď už to chápu, paní učitelko, když už to Pavel napsal." 

U: „Co to znamená plně obsazená loď? Co tady je to důležité? 

Proč odčítáme, když lidé nastoupili? Počítáme od konce, my 

známe vlastně ten výsledek, ale nevíme, kolik těch pasažérů tam 

bylo na začátku." 

U: „Pavle, můžu tě o něco poprosit? Mohl by sis na chvilku 

sednout ke Kájovi a zkusit mu to vysvětlit?" 

Nastala individuální práce, některé děti nosily ukazovat učitelce své výsledky. 

V případě, že počítaly správně, dala jim učitelka další úlohu, aby si ji přečetly 

a popřemýšlely o ní. Jiné ještě stále řešily úlohu „Výletní loď". Blížil se konec 

hodiny. Učitelka ujistila děti, že druhou úlohu budou moci dokončit na začátku 

další vyučovací hodiny, protože se zdržely hrou „Twister". Některé děti počítaly 

i během přestávky. 

Po přestávce: 

U: „Prosím službu, aby všem rozdala druhou úlohu." 

Pak poprosila jednu z dívek, aby četla úlohu nahlas. Jednalo se o úlohu 

„Den otevřených dveří". 

Na základní škole se koná Den otevřených dveří. Paní ředitelka stojí na chodbě 

a pozoruje rodiče s žáky, jak si prohlížejí učebny: 

9 osob právě přešlo z učebny matematiky do učebny hudební výchovy, kde už 

12 osob bylo. 

6 osob opustilo učebnu přírodopisu a rozhodly se jít do učebny českého jazyka 

Tím se počet lidí v této učebně zdvojnásobil. 

8 lidí přešlo z učebny matematiky do učebny přírodopisu, protože jim paní 

ředitelka řekla, že je tamo 10 lidí méně než v učebně hudební výchovy. 

Několik lidi si ještě v učebně matematiky prohlíží práce žáků. 

Je jich však čtyřikrát méně, než v učebně českého jazyka. 

Spočítej, kolik návštěvníků je ve škole. 

U: „Jak byste to vypočítali? Je to těžké, protože nevíme, kolik je 

těch lidí ve škole celkem, bude dobré si to nakreslit." 
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Pavel, který jako první vyřešil úlohu s výletní lodí, vykřikoval, že je to 

jednoduché. Učitelka poprosila žákyni Anetu, aby šla nakreslit na tabuli 

jednotlivé učebny. Aneta nakreslila tento obrázek: 

M 

-9 

- 8 

17 

HV 

12 + 9 

PŘ 

- 6 
ČJ 

+ 6 . 2 = 12 

Obr. č. 29 

Učitelka poprosila Anetu, aby se posadila a začala dětem vysvětlovat postup 

od začátku. Přitom nakreslila tento obrázek: 

Obr. č. 30 

Ž: „Já tam kreslil jenom čárky." 

U: „To je taky zajímavé, já to zase dělala s čísly. A co nás teď 

ještě čeká?" 

Ž: „Sečíst všechny ty návštěvníky ve všech učebnách. V matice, 

v češtině, v hudebce a v přírodovědě." 

Ž: „Ale další lidi mohli být třeba ještě v dějepisu nebo v tělocvičně!" 

U: „Co bychom tedy poradili člověku, který vymýšlí slovní úlohy, 

aby se propříště vyhnul takovýmto otázkám?" 
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Ž: „Aby napsal, že to byla soukromá škola, kde jiné třídy nebyly." 

Ž: „Nebo aby napsal, že ostatní třídy byly prázdné a personál 

nepočítáme." 

U: „Děkuji všem, kteří poctivě počítali." 

Učitelka těmito slovy ukončila hodinu matematiky a začala s dětmi probírat něco 

jiného. 

Analýza 1. vyučovací hodiny matematiky (20.6.2006) 

Učitelka této třídy zanechala v experimentátorovi skutečně silný dojem. 

Způsob, jakým celou hodinu vedla, naprosto přirozeně a sebejistě, jak 

komunikovala s dětmi - vše dokonale fungovalo. Ve třídě byla uvolněná, 

přátelská atmosféra, které ale nikdo z žáků nezneužil. Protáhla se sice úvodní 

část hodiny, kdy učitelka chtěla udělat dětem radost a dohrát s nimi hru 

„Twister", ale nevadilo to, protože byla ochotná dokončit s žáky úlohu 

v následující hodině. Zde může čtenář namítnout, že to bylo nespravedlivé vůči 

žákům zbylých dvou škol, kteří měli na řešení úloh přesně dvě vyučovací 

hodiny, ale pravdou zůstává, že na Základní škole v Satalicích se učitelka 

úvodní částí hodiny nezdržela a na Fakultní základní škole Brána jazyků mohly 

děti rovněž dopočítat načatou úlohu během přestávky. Experimentátor je 

v tomto případě přesvědčen o správnosti průběhu celého experimentu. 

Co se týče řešení slovní úlohy „Výletní loď", mohla učitelka s dětmi 

mnohem více diskutovat o postupu řešení, neboť většině třídy trvalo mnohem 

déle pochopit smysl celé úlohy a jejího řešení, než nadanému Pavlovi. Stejně 

tak zápis na tabuli mohl být podrobnější. Tabulka se zapsanými údaji byla sice 

přehledná, ale neznázorňovala postup. 

Slovní úloha „Den otevřených dveří" byla vysvětlena důkladně, za 

pomoci obrázků. Pomocí šipek naznačila učitelka na tabuli přesuny návštěvníků 

školy z jedné třídy do druhé. Nejzajímavější postřeh byl asi ten, kdy jeden 

z žáků podotkl, že škola má přece i jiné učebny, než ty, které autor úlohy uvedl. 

Rozpoutala se diskuse na téma, co poradit autorovi slovních úloh, aby se příště 

vyvaroval takových nejasností. V případě časové neomezenosti by bylo v tu 

chvíli naprosto ideální nechat žáky tuto slovní úlohu obměnit. Buď by přidali 

několik učeben, které jim v zadání úlohy chyběly, nebo by si poradili jiným 

způsobem. 
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Záznam 2. vyučovací hodiny matematiky (21.6.2006) 

Úvodní část hodiny 

a) Opakování násobení a dělení s míčem. Učitelka hodila míč 

některému z žáků a přitom mu zadala příklad na násobení nebo 

dělení. Žák jí s výsledkem hodil míč nazpět. V případě, že byl 

výsledek správný, mohl si stojící žák sednout. V opačném případě 

zůstal stát a čekal na další šanci. 

b) Příklady na procvičování písemného sčítání, odčítání, násobení a 

dělení. Byly již připravené na tabuli. 

21369 
54821 

92143 
-65231 

3528 
. 113 

863 : 3 = 863 : 3 = 

Obr. č. 31 

Hlavní část hodiny 

Řešení dvou slovních úloh se změnou „proti toku času" a se změnou 

místa. Žáci, kteří již vypočítali příklady z tabule, chodili ke stolku, aby jim 

učitelka zkontrolovala výsledky. Za odměnu od ní dostali nakopírované zadání 

slovní úlohy „Včely". 

Na zahradě se nám usadil roj včel. 

Několik desítek včel bylo na jabloni, ale na švestce jich bylo 8krát víc. 

Zavolali jsme včelaři ze sousedství. 

Když přišel, řekli jsme mu: "Polovina včel z jabloně už přeletěla na švestku. " 

Včelař napočítal celkem 720 včel na obou stromech. 

Kolik včel bylo na jabloni a kolik na švestce, když přišel včelař? 

Za úkol si měli úlohu přečíst a přemýšlet o ní. Experimentátor mezitím 

obcházel třídu a pozoroval, jak děti pracují. Údiv vzbudilo okamžité vyřešení 

této úlohy jedním nadaným žákem (říkají mu „budoucí jaderný fyzik"). Jeho 

řešení bylo správné a měl ho hotové během chvilky. Nakreslil si oba stromy a 

počítal takto (Obr. č. 32): 
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80 

Obr. č. 32 

Učitelka dala dětem čas na rozmyšlenou, pak se teprve ptala. 

U: „Jak vypadá ta úloha? Kdo si s ní neví rady?" 

Přihlásilo se několik žáků. 

U: „Chcete ji už počítat společně?" 

Ž: „Ne." (Sborem.) 

Úloha je zajímala, chtěli si na ni přijít sami, a tak je učitelka nechala. Za pá 

minut začali pracovat všichni společně. 

U: „Co je tam nejdůležitější informace?" 

Ž: „Že na švestce je včel 8krát více." 

U: „Z toho jsi vycházel?" 

Ž: „No, 720 jsem tím vydělil." 

U: „Takže první důležitá informace je celkový počet včel - 720 včel 

celkem." 

Ž: „Ne, na obou stromech je 720 včel." 

U: „To jsi špatně četl. To zadání je správně. Celkem na obou 

stromech je 720 včel." 

Učitelka nakreslila na tabulku, kam měli žáci zapsat, jak lze rozdělit číslo 720 

Jakkoli rozdělit. Pak teprve hledali dvě čísla, která by odpovídala zadání. 

J 640 360 680 1 2 3 
š 80 360 40 719 718 717 

Obr. č. 33 
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Obr. č. 34 

U: „Ale my tam máme ještě jednu instrukci. A ta zní. . ." 

Ž: „Když přišel, řekli mu: polovina včel už přeletěla na švestku." 

Učitelka se rozhodla, že dětem ukáže jednodušší úlohy stejného typu, aby to 

lépe pochopily. 

U: „Ve dvou autech jede 9 lidí, je to možné?" 

l au to 5 6 7 8 9 
2. auto 4 3 2 1 0 

Obr. č. 35 

U: „Stejný princip, jako při rozdělení včel na dvou stromech." 

Rozvinula se debata, zda je tato úloha pravdivá. Zda lze spočítat přesně včely. 

Děti tvrdily, že jen přibližně. 

U: „Já myslím, že každý včelař má své včely spočítané." 

Ž: „Ale jen přibližně." 

Po zajímavé debatě přišla řada na další úlohu, „Rodina na horách." 

Po víkendu Honzík ve škole vypráví, jak chodil s rodiči po horách: 

"V pátek odpoledne jsme ušli jen několik km. 

V sobotu 4krát tolik km, to byl nejdelší úsek cesty. 

V neděli jsme ušli jen polovinu sobotní trasy. 

Celkem jsme nachodili 42 km. " 

Spočítej, kolik km ušel Honzík s rodiči v pátek, v sobotu a kolik v neděli. 

Zatímco si děti úlohu četly v lavicích, učitelka udělala na tabuli zápis 

(Obr. č. 36). 
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celkem... 42 km 
pátek... x km 
sobota... 4.x km 
neděle... 1/2 z 4.x 

Obr. č. 36 

Společně pak úlohu vyřešili, protože se blížila přestávka. Opět použili k výpočtu 

tabulku. Nejprve dosadili náhodně, pak už viděli, o kolik musí ubrat nebo přidat, 

aby byl výsledek 42 km. 

X 5 6 7 
4.x 20 24 28 
4.x : 2 10 12 14 
celkem 35 42 49 

Obr. č. 37 

Analýza 2. vyučovací hodiny matematiky (21.6.2006) 

Tato vyučovací hodina matematiky byla velmi poučná hned z několika 

důvodů. Nejprve to bylo okamžité vyřešení „obtížné" úlohy se změnou „proti 

toku času" a se změnou místa nadaným žákem. Ve chvíli, kdy šel ostatním 

ukázat své řešení, jim velmi pomohl s pochopením celé úlohy. Dalším 

zajímavým bodem byla reakce učitelky na nechápavé pohledy žáků při 

rozdělování čísla 720. Věděla si rady a uvedla jednoduchou úlohu s devíti 

osobami ve dvou autech, aby dětem umožnila pochopit úlohu složitější. Vzápětí 

se rozpoutala diskuse o reálnosti nebo nereálnosti počtů včel na jednotlivých 

stromech. Většina dětí svorně tvrdila, že není možné takto přesně spočítat 

včely, které se rojí na stromě, a že je tedy úloha nereálná. Učitelka jim 

oponovala tím, že každý včelař má své včely dobře spočítané. Děti opět 

oponovaly, že takto přesně je mít spočítané nemůže. V této třídě by byla radost 

učit. Po takovéto diskusi by mohly děti vymyslet podobnou úlohu, která by podle 

nich byla reálná. 

Se slovní úlohou „Rodina na horách" dětem hodně pomohla učitelka, 

která věděla, že bude konec hodiny. Využila opět metodu pokus - omyl a děti 

chodily k tabuli doplňovat tabulku. Přitom tato úloha je jako stvořená pro řešení 

pomocí grafického znázornění. Ve všech třídách se potvrdilo, že učitelé ani 

jejich žáci nejsou zvyklí využívat grafické řešení úlohy. Po této vyučovací 

hodině čekal na žáky posttest, který psali přesně po pěti dnech, týden 

po pretestu. 
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3.2. Vyhodnocení testů 
Vyhodnocení testů (pre - , post - ) proběhlo formou bodování dle 

publikace RMT (Grugnetti, Jaquet, Crociani, Doretti, Salomone, Siena 1999 -

Neuchatel 2000). Tato publikace uvádí bodovací škálu 4 - 0 bodů, přičemž 

4 body žák získá za správnou odpověď s přesvědčivým postupem a 0 bodů 

získává žák za naprosto chybnou odpověď nebo neporozumění úloze. Pro tento 

experiment bylo bodování upraveno a žák, který vyřešil úlohu správně, byl 

ohodnocen pouze 1 bodem. V případě, že žák měl správný postup, ale nestihl 

úlohu vyřešit celou nebo neuvedl výsledek či odpověď, byl hodnocen 0,5 bodu. 

Z jeho postupu muselo být zřetelné pochopení úlohy. Žák, který úlohu neřešil 

nebo řešil chybně, dostal 0 bodu. Kompletní vyhodnocení všech testů je 

k dispozici ve formě přehledných tabulek v přílohové části této práce (viz příloha 

č. 2, 3, 4).' 

3.2.1. ZŠ Satalice 
Pretestu i posttestu se ve 4. třídě na této základní škole zúčastnilo 

celkem 15 žáků. Žáci, kteří psali pouze jeden z testů do hodnocení nejsou 

zahrnuti. Časový rozestup mezi pretestem a posttestem byl 12 dnů. Kompletní 

vyhodnocení jednotlivých žáků viz příloha č. 2. 

Úspěšnost u jednotlivých úloh v procentech: 

úloha pretest posttest posun 
1. 93 % 93 % 0% 
2. 7 % 23 % 16% 
3. 53 % 60 % 7% 
4. 13 % 20 % 7% 
5. 20 % 23 % 3% 
6. 20 % 37 % 17% 

Obr. č. 38 

Z Obr. č. 38 vyplývá, že nejvýznamnějšího posunu žáci dosáhli u slovní 

úlohy číslo 6, což byla slovní úloha se změnou „po toku času" a se změnou 

místa. Významný je i posun u slovní úlohy číslo 2, v níž se kombinovala změna 

„proti toku času" se změnou místa. V případě 3. a 4. úlohy nelze hovořit 

o velkém posunu, neboť se jejich úspěšnost zvedla pouze o 7 %. 3. úloha byla 
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zaměřená na změnu místa a změnu „po toku času". 4. úloha obsahovala změnu 

„proti toku času" a změnu místa, která však řešení úlohy nijak nekomplikovala. 

U 1. a 5. úlohy nenastal žádný nebo téměř žádný posun. V 1. úloze bylo 

v obou testech úspěšných 93 % žáků, neboť se jednalo o úlohu jednoduchou, 

která měla žáky motivovat. Přesto je nutné zmínit, že právě tato úloha 

s vysokou úspěšností řešení obsahovala změnu „proti toku času". 5. úloha se 

týkala změny „proti toku času" v kombinaci se změnou místa. 

Úspěšnost žáků: 

- Celkem u osmi žáků (více než polovina všech žáků) lze sledovat 

v posttestu progresi o 0,5 až 2 body. 

- Hodnoty u čtyř žáků zůstaly konstantní. 

- Pouze u třech žáků došlo k regresi. Ta se týkala 0,5 - 1 bodu. 

3.2.2. FZŠ Brána jazyků 
Pretestu a posttestu se zúčastnilo celkem 18 žáků. Žáci, kteří psali pouze 

jeden z testů, nebyli do vyhodnocení zahrnuti. Časový rozestup mezi pretestem 

a posttestem byl 12 dnů. Kompletní vyhodnocení jednotlivých žáků viz příloha 

č. 3. 

Úspěšnost u jednotlivých úloh v procentech: 

úloha pretest posttest posun 
1. 89 % 100 % 11 % 
2. 0 % 8 % 8 % 
3. 67 % 67 % 0 % 
4. 17 % 11 % R 6 % 
5. 17 % 31 % 14 % 
6. 22 % 67 % 45 % 

Obr. č. 39 

Z Obr. č. 39 vyplývá, že nejvýznamnější posun nastal u slovní úlohy č. 6, 

což byla slovní úloha se změnou „po toku času" a se změnou místa. Na ZŠ 

Satalice činil posun u této úlohy 17 %. Na FZŠ Brána jazyků činil celých 45 %. 

U slovních úloh číslo 1 a 5 došlo k posunu o 11 % a 14 %, což je výrazně méně 

než u slovní úlohy č. 6, přesto je možné hovořit o úspěchu, zejména v případě 

slovní úlohy číslo 1, kterou vyřešilo 100 % žáků. Malý posun, pouhých 8 %, 

zaznamenala slovní úloha číslo 2, která obsahovala kombinaci změny „proti 

toku času" a změny místa. K žádnému zlepšení nedošlo v případě 3. slovní 
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úlohy, která však již v pretestu měla vysokou úspěšnost řešení, celých 67 %. 

Tato hodnota zůstala konstantní. K velkému překvapení experimentátora došlo 

u 4. slovní úlohy k regresi o 6 %. Jednalo se o úlohu se změnou „proti toku 

času" a se změnou místa. V pretestu tuto úlohu vyřešilo 17 % žáků 

a v posttestu pouze 11 % žáků. Je možné si toto zhoršení vysvětlovat tím, že 

v průběhu dvou vyučovacích hodin matematiky neřešili žáci podobný typ úlohy 

a sice úlohu s názvem „Rodina na horách". Tento typ úloh byl snadno řešitelný 

graficky, což si žáci FZŠ Brány jazyků rovněž nevyzkoušeli. 

Úspěšnost žáků: 

- U osmi žáků došlo k progresi o 1 - 2,5 bodu. 

- Hodnoty u sedmi žáků zůstaly konstantní. 

- Tři žáci se zhoršili, zaznamenaná regrese byla 0,5 - 1 bod. 

3.2.3. FZŠ Táborská 
Pretestu a posttestu se zúčastnilo celkem 15 žáků. Žáci, kteří se 

nezúčastnili obou těchto testů, nebyli do vyhodnocení zařazeni. Časový 

rozestup mezi pretestem a posttestem byl 7 dnů. Kompletní vyhodnocení 

jednotlivých žáků viz příloha č. 4. 

Úspěšnost u jednotlivých úloh v procentech: 

úloha pretest posttest posun 
1. 8 7 % 100 % 13% 
2. 0 % 2 7 % 2 7 % 
3. 40 % 8 7 % 4 7 % 
4. 13 % 33 % 20 % 
5. 23 % 40 % 7 % 
6. 33 % 47 % 14 % 

Obr. č. 40 

Jak vyplývá z Obr. č. 40, k velmi významnému zlepšení došlo u 3. slovní 

úlohy (změna „po toku času" a změna místa). Progrese činila celých 47 %, což 

experimentátor považuje za úspěch. Lze to přičíst i faktu, že během dvou 

vyučovacích hodin matematiky žáci řešili čtyři slovní úlohy se změnou místa. 

Zajímavý posun lze pozorovat u úlohy číslo 2 (změna „proti toku času" a změna 

místa), kde se úspěšnost v řešení zvedla z 0 % na 27 %. O 20 % vzrostla 

úspěšnost u úlohy číslo 4 (změna „proti toku času" a změna místa). Zajímavé je 

srovnání s FZŠ Brána jazyků, kde došlo u 4. úlohy k 6% regresi. Úloha číslo 1 
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měla v posttestu maximální úspěšnost, celých 100 %. Oproti pretestu došlo ke 

zlepšení o 13 %. V řešení úlohy číslo 6 nastala progrese o 14 %. Zajímavé je, 

že i v této úloze hrála velkou roli změna místa a přesto nedošlo k tak 

významnému zlepšení, jako v úloze číslo 3. Lze to přičíst dvěma faktorům. 

Úloha číslo 3 je „jednodušší" variantou úlohy číslo 6 a navíc byla v testu 

zařazena dříve. V případě, že žáci postupovali při řešení úloh od začátku do 

konce, může mít tato skutečnost na řešení úlohy vliv (ztráta pozornosti, 

nesoustředěnost, nedostatek času). Velmi malého, pouze 7% zlepšení dosáhli 

žáci v řešení úlohy číslo 5 (kombinace změny „proti toku času" se změnou 

místa). 

Úspěšnost žáků: 

- U třinácti žáků z celkových patnácti došlo k progresi v rozmezí 

0,5 - 3 body. Došlo tedy k nejvýznamnějšímu posunu v rámci 

všech tří škol. 

- Jeden žák se nezlepšil ani nezhoršil, jeho hodnoty zůstaly 

konstantní. 

- Jeden žák se zhoršil o 1 bod. 

3.2.4. Celkové výsledky testů 
Experimentu se zúčastnilo celkem 48 žáků ve třech čtvrtých třídách. 

Následující tabulka znázorňuje celkovou úspěšnost u jednotlivých úloh 

(Obr. č. 41). 

pretest posttest pretest posttest 
úspěšná řešení úspěšná řešení údaj v % údaj v % 

1. úloha 43 47 90 % 98 % 
2. úloha 1 9 2 % 19 % 
3. úloha 26 34 54 % 71 % 
4. úloha 7 10 15 % 21 % 

5. úloha 9,5 15 20 % 31 % 

6. úloha 12 24,5 25 % 51 % 

Obr. č. 41 
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číslo typ posun 
1. změna "proti toku času" 8% 
2. změna "proti toku času" + změna místa 17% 
3. změna "po toku času" + změna místa 17% 
4. změna "proti toku času" (+ změna místa) 6% 
5. změna "proti toku času" + změna místa 11% 
6. změna "po toku času" + změna místa 26% 

Obr. č. 42 

Z Obr. č. 42 vyplývá rozdělení úloh do třech typů a posun, kterého žáci 

u jednotlivých úloh dosáhli. Slovní úlohy jsou vždy dvě jednoho typu. Výjimku 

tvoří slovní úloha číslo 4, která v testu zastupovala druhou úlohu se změnou 

„proti toku času", přestože navíc obsahuje i změnu místa. Změna místa v této 

úloze ale nekomplikuje její řešení, proto ji experimentátor vybral do testu jako 

zástupce slovních úloh „proti toku času". 

Úspěšnost žáků: 

- Z celkového počtu 48 žáků dosáhlo 29 žáků progrese, což je 

celých 60 % žáků. 

- U 12 žáků se hodnoty nezměnily, zůstaly konstantní (u 25 % 

žáků). 

- U 7 žáků došlo k regresi (u 15 %). 

Z tabulek v této kapitole vyplývá, že experiment nelze vyhodnotit jako 

jeden celek, ale že je nutné přihlížet k jednotlivým typům slovních úloh. Stejně 

tak potvrzení nebo vyvrácení hypotézy nebude jednoznačné, neboť výsledky se 

s každým typem úlohy liší. 

I. Dílčí hypotéza je pokládána za ověřenou, pokud počet neúspěšných 

řešitelů bude 84 %. Jedná se o neúspěšné řešitele v pretestu, kdy se žáci 

s úlohami setkali poprvé, jednorázově, bez jakékoli přípravy. Následující 

tabulka uvádí počty a procentuelní vyjádření neúspěšných řešitelů 

u jednotlivých slovních úloh v pretestu. (Obr. č. 43) 

Z tabulky vyplývá, že I. Dílčí hypotézu můžeme ve dvou případech 

považovat za ověřenou a ve zbylých čtyřech případech za nepotvrzenou. Pokud 

by však hranice nebyla 84 %, ale 74 %, bylo by možno považovat tuto hypotézu 
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ve čtyřech případech za ověřenou. Vtom případě by se tedy potvrdilo, že žák 

na 1. stupni ZŠ není schopen řešit slovní úlohy se změnou „proti toku času" 

nebo se změnou místa, pokud se s nimi setkává pouze jednorázově. V případě, 

že budeme považovat tuto hypotézu za nepotvrzenou, musíme dodat, že žák 

na 1. stupni ZŠ je sice schopen řešit některé úlohy se změnou „proti toku času" 

nebo se změnou místa, i v případě, že se s nimi setkává pouze jednorázově, 

ale vždy velmi záleží na obtížnosti těchto úloh a srozumitelnosti jejich zadání, 

stejně jako na přirozené inteligenci a úrovni logického myšlení určitého žáka. 

pretest -
neúspěšní řešitelé 

1. 5 10 % 
2. 47 98 % 
3. 22 46 % 
4. 41 85 % 
5. 38,5 80 % 
6. 36 75 % 

Obr. č. 43 

posttest -
úspěšní řešitelé 

1. 47 98 % 
2. 9 19 % 
3. 34 71 % 
4. 10 21 % 
5. 15 31 % 
6. 24,5 51 % 

Obr. č. 44 

II. Dílčí hypotéza bude považována za ověřenou, pokud alespoň 66 % 

žáků úlohu vyřeší. Vycházíme z Obr. č. 44, kde je znázorněn počet úspěšných 

řešitelů v posttestu. Podle tabulky je II. dílčí hypotéza ověřena ve dvou 

případech. Ve čtyřech případech se nepotvrdila. 

Co se týče hlavní hypotézy, nelze jednoznačně potvrdit, avšak ani 

vyvrátit. Obě dílčí hypotézy se potvrdily pouze z jedné třetiny, a tak ani u hlavní 

hypotézy nelze s jistotou tvrdit, že byla ověřena. Důležitým faktem je progrese, 

která v posttestu nastala u každého typu úlohy. Přestože tato progrese nebyla 

příliš vysoká, lze tvrdit, že s přibývajícími zkušenostmi s řešením těchto typů 

úloh, by se úspěšnost žáků zvyšovala. 
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Závěr 
Diplomová práce vznikala velmi pozvolna již od března 2004. V té době 

se jednalo pouze o orientaci v problematice slovních úloh. Literatura na téma 

„Role času ve slovních úlohách" téměř neexistuje. Z analýzy učebnic 

matematiky pro 4. ročník ZŠ vyplynulo, že ve slovních úlohách se čas vyskytuje 

ve stále stejných rolích. Buď v roli statické, kdy tvoří pouze jakousi nenápadnou 

kulisu, nebo v roli dynamické, kdy se čas účastní děje, ale plyne stále svým 

směrem od minulosti do budoucnosti, od známého k neznámému. Vše se 

zkrátka děje „po toku času". Ve chvíli, kdy se role času obrátí a ten najednou 

plyne z budoucnosti do minulosti, od neznámého ke známému, „proti toku 

času", řešitel slovní úlohy znejistí. Slovní úlohy „proti toku času" se zkrátka ve 

sbírkách a učebnicích matematiky vyskytují velmi výjimečně a izolovaně. Na 

základě tohoto zjištění byla vytvořena hlavní hypotéza: Neúspěšnost řešení 

slovních úloh se změnou „proti toku času" nebo se změnou místa je zapříčiněna 

jejich izolovaným a výjimečným zařazováním do hodin matematiky na 1. stupni 

základní školy. Tato hypotéza bude považována za platnou v případě, že se 

potvrdí dvě její dílčí hypotézy. 

K ověření hypotézy vznikl experiment, který proběhl ve školním roce 

2005 - 2006. Pro realizaci experimentu byly vybrány tři základní školy na území 

hlavního města Prahy, aby byl vzorek srovnatelný. V těchto školách pak byli 

osloveni učitelé 4. ročníků, zda by se chtěli experimentu zúčastnit. Zúčastnily se 

celkem tři čtvrté třídy se svými učitelkami. Počet dětí v těchto třídách neklesal 

pod 15 a nepřesahoval hranici 25. Žáci si nejprve prošli pretestem, v němž se 

poprvé ve větší míře setkali s úlohami „proti toku času" a se změnou místa. 

V rozmezí několika dnů se uskutečnily v každé třídě dvě vyučovací hodiny 

matematiky, v nichž se učitelky snažily připravit své žáky na tento typ slovních 

úloh. Zhruba po týdnu od pretestu (ve dvou třídách to bylo 12 dnů od pretestu) 

psali žáci posttest. Vyhodnocením těchto dvou testů, mezi nimiž byl rozdíl 

několika dnů a dvou hodin práce s danými typy úloh, jsem dostala velmi 

zajímavé údaje, z nichž lze vyčíst vliv dvouhodinové přípravy na řešení 

neobvyklých typů úloh. 

Na základě daných číselných údajů (viz příloha 2, 3, 4) nelze 

jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit hlavní hypotézu. Potvrdilo se sice, že po 
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dvou hodinách práce s neobvyklými slovními úlohami „proti toku času" a se 

změnou místa", se dostavil posun, určité zlepšení, ale toto zlepšení se výrazně 

projevilo pouze u některých slovních úloh z testu. Obě dílčí hypotézy byly 

potvrzeny pouze dvěma úlohami z šesti, to znamená, že byly ze dvou třetin 

vyvráceny. Výsledky experimentu nebyly natolik výrazné a přesvědčivé, aby 

bylo možné jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit hlavní hypotézu. 

Z první dílčí hypotézy, která byla dvěma třetinami úloh vyvrácena, 

vyplývá, že žák 1. stupně základní školy není schopen řešit slovní úlohy „proti 

toku času" nebo se změnou místa, pokud se s nimi setkává pouze jednorázově. 

Po zkušenostech z průběhu experimentu bych ráda tuto hypotézu upravila: Žák 

1. stupně základní školy je schopen za určitých podmínek řešit slovní úlohy 

„proti toku času" a se změnou místa, přestože se s nimi setkává pouze 

jednorázově. Toto však platí v případě, že se jedná o slovní úlohy jednoduché, 

se stručným, výstižným zadáním, nebo že je žák nadprůměrně inteligentní. 

Druhá dílčí hypotéza měla potvrdit, že žák získá po dvou hodinách práce 

s tímto typem úloh takové zkušenosti, které mu umožní úspěšné řešení těchto 

úloh. Opět byla tato hypotéza dvěma třetinami úloh vyvrácena a jednou třetinou 

potvrzena. Je pravda, že jsem očekávala mnohem vyšší procento úspěšných 

řešení slovních úloh v posttestu. Když si však přehrávám v hlavě průběh celého 

experimentu, je mi jasné, že pouhé dvě vyučovací hodiny matematiky nemohly 

zachránit tolikaletou absenci těchto typů úloh ve vyučování. Druhou dílčí 

hypotézu tedy nepovažuji za vyvrácenou, přestože progrese nebyla tak vysoká, 

jak jsem očekávala. Důležité je, že k této progresi vůbec došlo, a jsem hluboce 

přesvědčena, že pokud by se žáci těmto typům úloh běžně věnovali, budou je 

řešit stejně úspěšně jako úlohy, se kterými se ve svých učebnicích denně 

setkávají. Sarrazy ve své práci dokázal, že „čím větší pestrost úloh učitel 

používá, tím více vykazují žáci flexibilitu v procesu rozhodování" (Sarrazy, 

Praha, 2002, s. 69). S tímto názorem se ztotožňuji. 

Čas, místo a jejich role ve slovních úlohách, to je bohatá studnice 

nápadů a nových myšlenek, kterou je třeba objevit a prozkoumat. Měl by to 

udělat každý učitel matematiky, který chce u svých žáků pěstovat smysl pro 

pochopení podstaty problému a nikoli pouhé stereotypní využívání ustálených 

vzorců řešení. 
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4. ročník jméno: 
datum: 

Vyřeš slovní úlohy, jak nejlépe umíš. 
Ke každé úloze napiš stručnou odpověď. 

1. 
Závodník Formule 1 během zastávky v boxu dotankoval do své nádrže 90 1 benzínu. 
Nádrž má nyní plnou, je v ní 140 1 benzínu. 
Kolik litrů benzínu měl závodník v nádrži, když přijel do boxu? 

2. 
Lucka přišla do kuchyně a polekala se. 
Ve dřezu se usídlili mravenci! 
Několik jich bylo ve sklenici od marmelády, ale na talířku s drobečky jich bylo 3krát víc! 
Lucka utíkala pro maminku. 
Když se OBĚ vrátily, řekla: „10 mravenců přelezlo ze sklenice na talířek!" 
A maminka napočítala celkem 72 mravenců. 
Kolik mravenců tedy bylo ve sklenici a kolik na talířku, když Lucka přivedla maminku??? 



3. j ř j f r j i 
Navštívili jsme naši známou chovatelku psů Báru. -
Hned v chodbě se na nás vyřítila téměř polovina jejích psů. Napočítali jsme jich 8. 
Bára nás vedla po schodech nahoru. V koupelně podřimovali 3 hafani. 
Když jsme vstoupili do kuchyně, vtrhlo tam s námi i 6 psů, kteří nás předtím vítali 
v chodbě. Tím se počet psů v kuchyni zdvojnásobil. 
Bára řekla: „Teď už jste poznali celou moji smečku!" 
Dokážeš spočítat, kolik psů má Bára? 

4. 
Kryštof vypráví: 

Ráno jsem ujel několik km ke své babičce. 
V poledne 4krát tolik km, abych navštívil tetu a strýce. 
Odpoledne pak ještě několik km, abych se vrátil domů - to byla přesně polovina cesty, 
kterou jsem ujel ráno k babičce. ' 
Večer koukám, že jsem za celý den najel 44 km." 
Umíš spočítat, kolik km ujel Kryštof ráno, v poledne a odpoledne? 

,Dnes jsem navštívil celou svoji rodinu! 



5. 
Je zima. Na zahradě mateřské školky jsou 2 krmítka: domeček a květináč. 

Paní učitelka spočítala z okna všechny ptáčky na obou krmítkách. 
Pak zavolala děti, aby také zkusily ptáčky spočítat. 
Předškoláci jí hned hlásili, že v domečku je 9 ptáčků a na květináči 4. 
Paní učitelka však věděla, že než děti přišly, 3 ptáčci z domečku přeletěli na květináč a 
vyhnali odtamtud 7 vrabců. 
Spočítejte, kolik ptáčků bylo v domečku a kolik na květináči, než paní učitelka 
zavolala děti. 

A 

6. 
Na zahradě mateřské školky pozoruje paní učitelka hrající si děti: 
3 teď přeběhly z pískoviště do vláčku, kde už si jich 5 hrálo. 
7 dětí vyběhlo z domku na ukládání hraček a zamířily si to na skluzavky. Tím se počet 
dětí na skluzavkách zdvojnásobil. 
4 kluci opustili skluzavky a přeběhli na pískoviště, protože viděli, že je tam o čtyři děti 
méně než ve vláčku. 
Spočítej, kolik dětí si hrálo na zahradě mateřské školky. 



Vyhodnocení testů 
ZŠ Satalice 1 .test 2.test 
jméno žáka 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem posun 

1 Áňa, dys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 P1 
2 Bára 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1. 0 0 0 2 P 1 
3 Jan 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 1 1 1 5 P 2 
4 Jiří, dys 1 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 0 0 0 1,5 P 0,5 
5 Kryštof 1 1 1 0 1 1 5 1 1 1 0 0 1 4 R 1 
6 Lukáš 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 K 
7 Marek 1 0 1 0 1 1 4 1 0 1 1 1 1 5 P 1 
8 Marie 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 3 P 1 
9 Míla 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0,5 2,5 R 0,5 

10 Nikol 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0,5 0 2,5 P 1,5 
11 Ondřej 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 K 
12 Radek, dys 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 K 
13 Tereza 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3 P 2 
14 Tomáš 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 R 1 
15 Vláďa 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 K 

průměr 93% 7% 53 % 13% 20% 20% 93% 23% 60% 20% 23% 37% 

Vysvětlivky: 
P - progres 
K - konstantní 
R - regrese 
např. P 1 - progres o jednu úlohu 
dys - žák má specifickou poruchu učení 



Vyhodnocení testů 
ZŠ Brána iazvků l.test 2.test 

jméno žáka 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem posun 
1 A.M. 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 4 P 2 
2 Agáta 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1- 0 0 1 3 P1 
3 Anna 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 1 2,5 P 2,5 
4 Bára 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 1 3 K 
5 Ester 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 K 
6 Filip 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 P1 
7 Janek, dys 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0,5 1 3,5 P 2,5 
8 Kačka 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 K 
9 Karolína 1 0 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 1 4 K 

10 Kristýna 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 K 
11 Lucie 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 1 3 K 
12 Michal 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 4 P 2 
13 Míša 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 R 1 
14 Olda 1 0 0 1 0 0 2 1 0,5 0 0 0 0 1,5 R 0,5 
15 Sharara 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0,5 1 3,5 R 0,5 
16 Tereza 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 K 
17 Tomáš 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 3 P1 
18 Tony 1 0 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 6 P 2 

průměr 89% 0% 67% 17% 17% 22 % 100% 00
 

v?
 

<3*
 

67% 11 % 31 % 67% 

Vysvětlivky: 
P - progres 
K - konstantní 
R - regrese 
např. P 1 - progres o jednu úlohu 
dys - žák má specifickou poruchu učení 



Vyhodnocení testů 
ZS Táborská 1 .test 2.test 
jméno žáka 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem 1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem posun 

1 Aneta, dys 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 3 P 1 
2 David 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 i 0 1 1 4 P 2 
3 Djordje 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 4 P 2 
4 Eliška F. 1 0 1 0 0 1 3 1 1 1 1 1 1 6 P 3 
5 Eliška P. 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 2 K 
6 Julie 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 3 P 1 
7 Karel 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 4 P 2 
8 Olga 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 P1 
9 Ondřej Č., dys 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 P 2 

10 Ondřej H. 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 3 P1 
11 Pavel 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 P 1 
12 Richard 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 5 P 3 
13 Solomija, dys 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 R 1 
14 Tereza 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 P 2 
15 Vojta, dys 0 0 1 0 0,5 0 1,5 1 0 1 0 0 0 2 P 0,5 

průměr 87% 0% 40% 13% 23% 33% 100 % 27% 87% 33% 40% 47% 

Vysvětlivky: 
P - progres 
K - konstantní 
R - regrese 
např. P 1 - progres o jednu úlohu 
dys - žák má specifickou poruchu učení 



4. třída jméno: Ûfac 
datum: % fr 0 J d £ 

Vyřeš slovní úlohy, jak nejlépe umíš. 
Ke každé úloze napiš stručnou odpověď. 

1. 
Závodník Formule 1 během zastávky v boxu dotankoval do své nádrže 90 1 benzínu. 
Nádrž má nyní plnou, je v ní 140 1 benzínu. 
Kolik litrů benzínu měl závodník v nádrži, když přijel do boxu? 
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2. 
Lucka přišla do kuchyně a polekala se. 
Ve dřezu se usídlili mravenci! 
Několik jich bylo ve sklenici od marmelády, ale na talířku s drobečky jich bylo 3krát víc! 
Lucka utíkala pro maminku. 
Když se OBĚ vrátily, řekla: „10 mravenců přelezlo ze sklenice na talířek!" 
A maminka napočítala celkem 72 mravenců. 
Kolik mravenců tedy bylo ve sklenici a kolik na talířku, když Lucka přivedla maminku??? 
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(f> NaA avštívili jsme naši známou chovatelku psů Báru. 
Hned v chodbě se na nás vyřítila téměř polovina jejích psů. Napočítali jsme jich 8. 
Bára nás vedla po schodech nahoru. V koupelně podřimovali 3 hafani. 
Když jsme vstoupili do kuchyně, vtrhlo tam s námi i 6 psů, kteří nás předtím vítali 
v chodbě. Tím se počet psů v kuchyni zdvojnásobil. 
Bára řekla: „Teď už jste poznali celou moji smečku!" 
Dokážeš spočítat, kolik psů má Bára? 
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Qry: štof vypráví: 
„Dnes jsem navštívil celou svoji rodinu! 
Ráno jsem ujel několik km ke své babičce. 
V poledne 4krát tolik km, abych navštívil tetu a strýce. 
Odpoledne pak ještě několik km, abych se vrátil domů - to byla přesně polovina cesty, 
kterou jsem ujel rána k babičce. 
Večer koukám, že jsem za celý den najel 44 km." 
Umíš spočítat, kolik km ujel Kryštof ráno, v poledne a odpoledne? 
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3. 
Navštívili jsme naši známou chovatelku psů Báru. 
Hned v chodbě se na nás vyřítila téměř polovina jejích psů. Napočítali jsme jich 8. 
Bára nás vedla po schodech nahoru. V koupelně podřimovali 3 hafani. 
Když jsme vstoupili do kuchyně, vtrhlo tam s námi i 6 psů, kteří nás předtím vítali 
v chodbě. Tím se počet psů v kuchyni zdvojnásobil. 
Bára řekla: „Teď už jste poznali celou moji smečku!" 
Dokážeš spočítat, kolik psů má Bára? 

e W a o, 

/VW£C 4. v ^ ^ 
Kryštof vypráví: 
„Dnes jsem navštívil celou svoji rodinu! 
Ráno jsem ujel několik km ke své babičce. 
V poledne 4krát tolik km, abych navštívil tetu a strýce. 
Odpoledne pak ještě několik km, abych se vrátil domů 
kterou jsem ujel ráno k babičce. 
Večer koukám, že jsem za celý den najel 44 km." 
Umíš spočítat, kolik km ujel Kryštof ráno, v poledne a odpoledne? 

to byla přesně polovina cesty, 



5. 
Je zima. Na zahradě mateřské školky jsou 2 krmítka: domeček a květináč. 

Paní učitelka spočítala z okna všechny ptáčky na obou krmítkách. 
Pak zavolala děti, aby také zkusily ptáčky spočítat. 
Předškoláci jí hned hlásili, že v domečku je 9 ptáčků a na květináči 4. 
Paní učitelka však věděla, že než děti přišly, 3 ptáčci z domečku přeletěli na květináč a 
vyhnali odtamtud 7 vrabců. 
Spočítejte, kolik ptáčků bylo v domečku a kolik na květináči, než paní učitelka 
zavolala děti. 

A 

6. 
Na zahradě mateřské školky pozoruje paní učitelka hrající si děti: 
3 teď přeběhly z pískoviště do vláčku, kde už si jich 5 hrálo. 
7 dětí vyběhlo z domku na ukládání hraček a zamířily si to na skluzavky. Tím se počet 
dětí na skluzavkách zdvojnásobil. 
4 kluci opustili skluzavky a přeběhli na pískoviště, protože viděli, že je tam o čtyři děti 
méně než ve vláčku. 
Spočítej, kolik dětí si hrálo na zahradě mateřské školky. 
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5. " _ " _ 
Je zima. Na zaRradě mateřské školky jsou 2 krmítka: domeček a květináč. A Paní učitelka spočítala z okna všechny ptáčky na obou krmítkách. 
Pak zavolala děti, aby také zkusily ptáčky spočítat. 
Předškoláci jí hned hlásili, že v domečku je 9 ptáčků a na květináči 4. 
Paní učitelka však věděla, že než děti přišly, 3 ptáčci z domečku přeletěli na květináč a 
vyhnali odtamtud 7 vrabců. 
Spočítejte, kolik ptáčků bylo v domečku a kolik na květináči, než paní učitelka 
zavolala děti. 

V " i h r p i L * . • . 42_ 

6. J m ^ 
Na zahradě mateřské školky pozoruje paní učitelka hrající si děti: e g r < f |$i; 
3 teď přeběhly z pískoviště do vláčku, kde už si jich 5 hrálo. 
7 dětí vyběhlo z domku na ukládání hraček a zamířily si to na skluzavky. Tím se počet 
dětí na skluzavkách zdvojnásobil. 
4 kluci opustili skluzavky a přeběhli na pískoviště, protože viděli, že je tam o čtyři děti 
méně než ve vláčku. 
Spočítej, kolik dětí si hrálo na zahradě mateřské školky. 
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