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Kritická místa matematiky jsme 
charakterizovali jako oblasti, v 
nichž žáci často a opakovaně 
selhávají, jinak řečeno, které 
nezvládnou na takové úrovni, aby 
se jejich matematická gramotnost 
produktivně rozvíjela a také aby 
mohla být tvořivě užívána 
v každodenním životě.

Metody

Sekundární 
analýza 

TIMSS2007

Rozhovor
y s učiteli 

Online 
dotazník pro 

učitele

Klinické

rozhovory 
s žáky



▪ Národní zpráva TIMSS: Čeští žáci „byli 
nadprůměrní v aritmetice a v oblasti data a 
pravděpodobnost, průměrní při řešení 
geometrických úloh a podprůměrní v algebře“ 
(Tomášek et al., 2008, s. 11).

▪ Standard českých žáků: průměrná odchylka 
úspěšnosti našich žáků od úspěšnosti 
mezinárodního souboru, tj. + 9,4 %.

▪ Slabé úlohy: Úspěšnost našich žáků se odlišuje od 
mezinárodního souboru o 0 až + 5 % 

▪ Velmi slabé úlohy: Odchylka je záporná.

Sekundární 
analýza 

TIMSS2007

Mezinárodní průměr

Standard českých 
žáků

Slabé

Velmi slabé



Úloh 

celkem Slabé

Velmi 

slabé 

Slabé a 

velmi 

slabé Velmi slabé

Průměrná 

úspěšnost 

českých žáků 

Průměrný 

rozdíl č. a mez. 

souboru

Algebra 45 8 16 53% 36% 43,1 4,7

Funkce 6 0 3 50 % 50 % 34,5 1,9

Substituce 12 3 6 75 % 50 % 35,5 2,0

Rovnice,

nerovnice 10 2 4 60% 40% 37,4 2,8

Výrazy 17 3 3 35 % 18 % 55,0 8,6

Posloupnosti 17 4 3 41 % 18 % 35,7 6,3

Obrazce, tělesa 20 6 5 55 % 24 % 38,7 5,4

Geometrie (jiné) 30 6 3 30% 10% 53,4 11,1

Čísla 44 5 6 25 % 14 % 54,4 11,2

Úměra, poměr 11 2 1 27% 9% 57,7 10,6

Procenta 9 0 0 0% 0% 61,2 13,5

Slovní úlohy 36 5 1 17% 3% 50,5 13,9

Pravděpodobnost 8 2 1 38% 13% 57,8 11,3

Souřadnice, grafy 6 0 2 33% 33% 50,9 4,3

Statistika 6 0 2 33% 33% 33,6 3,6



▪ Jaké oblasti matematiky považujete pro žáky 
za problematické? 

▪ Jak se jim snažíte předcházet či jim ve výuce 
čelit?

Rozhovory 
s učiteli 





Online 
dotazník pro 

učitele
Učitelé 1. stupně

645

Učitelé matematiky 

2. stupně

280

Aprobovaní učitelé 88 % 89 %

Délka praxe

do 5 let 12 % 8 %

více než 5 let až 10

let
8 % 12 %

více než 10 let až 20

let
31 % 31 %

více než 20 let až 30

let
35 % 34 %

více než 30 let 15 % 16 %



Klinické 
rozhovory 

s žáky

1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ

Aritmetika Slovní úlohy Zlomky

Algebra
Algebraické modelování a úpravy 

algebraických výrazů

Geometrie
Konstrukční úlohy

Míra v geometrii (obsah, objem)

Ročník 1 2 3 4 5 Celkem

Slovní úlohy 20 20 23 21 16 100

Konstrukční

úlohy
2 13 15

Ročník 6 7 8 9 Celkem

Zlomky 4 9 8 21

Algebraizace a úpravy algebraických 

výrazů
1 7 8 21 37

Konstrukční úlohy 12 10 22

Míra v geometrii 2 3 16 21



Prozkoumat hlouběji 
jedno téma

▪ Slovní úlohy na 1. stupni

▪ Konstrukční úlohy

▪ Míra v geometrii (obsah, 
objem)

▪ Zlomky

▪ Algebraizace a 
algebraické výrazy

Prozkoumat obecněji 
platná obtížná místa

▪ Uchopení textu

▪ Vizualizace zadání a řešení 
úlohy

▪ Rozlišení teoretického 
geometrického prostoru a 
prostoru reprezentací

▪ Konceptuální porozumění a 
procedurální zběhlost

▪ a další

Jak v přednášce dál?



▪ Př. Podél cesty má být vysázeno 26 stromů, vzdálenost 
mezi dvěma sousedními stromy bude 12 metrů. Jaká 
bude vzdálenost mezi prvním a posledním stromem? 

Vizualizace 
zadání a 

řešení úloh

Z celkového počtu možností 296 řešení slovních úloh žáků 4. 
a 5. ročníku se obrázek nebo tabulka objevila jen v 7 % 
případů



▪ Zahraniční výzkum potvrzuje neochotu žáků používat 
obrázky a náčrty pro řešení slovních úloh u žáků 
různého věku

▪ Potvrzuje se, že žáci nevidí náčrtek jako funkční 
prostředek pro řešení slovní úlohy

▪ Přesvědčení, že náčrtky nejsou „matematické“

▪ Zahraniční studie potvrzují pozitivní vliv výuky 
kladoucí důraz na vizualizaci řešení slovních úloh

▪ Riziko kognitivního přetížení (Sweller, 1994)

▪ „Rutinizace“ využívání obrázků opakovaným 
používáním

Vizualizace 
zadání a 

řešení úloh



Teoretický geometrický 
prostor

▪ Geometrické objekty jako 
body, přímky, 
mnohoúhelníky apod. 
jsou abstraktní povahy.

▪ Činnosti žáka, které 
odkazují na vlastnosti 
ideálních geometrických 
objektů (např. při 
důkazech)

Prostor reprezentací

▪ Nedokonalé reprezentace 
abstraktních objektů.

▪ Činnosti žáka typu rýsování, kreslení 
do obrázku, pohyb s obrázkem, 
měření pravítkem

▪ Které vlastnosti je dovoleno číst 
z obrázku?

Obrázky

Reprezentanti 
teoretických vlastností

Nositelé prostorově 
grafické informace                             



Rozlišení 
teoretického 

prostoru a prostoru 
reprezentací



Rozlišení 
teoretického 

prostoru a prostoru 
reprezentací

Ž21: [Rýsuje do náčrtu spojnice 
středů kružnic.] No, a kdybych si 
dvě strany změřila…

U21:  To je náčrt, přece je nebudeš 
měřit.

Ž22:  No, jo. Takže to bude 
rovnoramenej…nebo rovnostranej…?



Ž: (Uvažuje). To ... teda z hlavy, todlenc to by 
mohlo být zhruba asi 15 metrů zhruba, jelikož tak 
tady je zhruba polovina (ukazuje) ... […]

Ž: Protože tohlento …, to je asi tak třikrát.

Ž: Dvakrát by to bylo zhruba 30 metrů. 
(Poměřuje náčrtek pomocí tužky.)

Ž: To by bylo 50 krát 160 děleno ... 20, protože … to je 
výška ... dýlka ... Kdyby se tam pokládaly takhle ...

T: Hmmm. No, no, no ... jak by se tam pokládaly?

Ž: No, tím ... (ukazuje) ... tou delší stranou ... […]

T: Hmmm a kolik bys jich měla takhle třeba nad sebou? 
A kolik vedle sebe?

Ž: Nad sebou asi 3 ... a podle tohodle obrázku ...



V TIMSS se konstrukčním úlohám nevěnuje pozornost.

Učitelé v rozhovorech: 

▪ Jen jednou zmíněn problém prototypického obrázku 

▪ Žáci podle nich „nakamuflují“ výsledný obrázek 

▪ Vidí náročnost konstrukčních úloh spíše v procedurální 
stránce věci, tedy v nutnosti zapamatovat si dílčí 
konstrukční kroky

▪ Žáci podle nich nevidí nutnost zapsat postup konstrukce

Rozlišení 
teoretického 

prostoru a prostoru 
reprezentací



▪ Konceptuální porozumění: chápání matematických pojmů a objektů, 
matematických operací a vztahů.

▪ Procedurální zběhlost: dovednost provedení procedury přesně, 
vzhledem ke kontextu vhodně a účinně.

▪ Strategická kompetence: schopnost formulovat, znázorňovat a řešit 
matematické úlohy.

▪ Adaptivní úsudek: schopnost logického myšlení, reflexe, vysvětlování a 
odůvodňování.

▪ Sklon k produktivní činnosti: běžně projevovaný sklon chápat 
matematiku jako smysluplnou, užitečnou a hodnotnou činnost spojenou 
s vírou v píli a s vnímanou schopností výkonu.

Konceptuální 
porozumění a 
procedurální 

zběhlost

Pět pilířů zdatnosti (‚proficiency‘) v 
matematice (Kilpatrick, Swafford, Findell
(eds.), 2001, s. 5):



Jiří počítá objem bazénu tvaru hranolu s lichoběžníkovou podstavou.

Jiří: (Počítá a šeptá si) ... hm ... to je blbost

T: Vyšlo 970 000 ... jo?

Jiří: To je blbost. Můžu si to ...? Hm ... je to teda moc ... nebo něco 
takového ... že by se to ... násobilo jenom tímdlectím ... ne, to je blbost ... 
druhej pokus ... (Počítá a šeptá si.)

Třetí pokus: 30,8 ∙ 18 ∙ 1,4 

Čtvrtý pokus: 30,8 ∙ 25 ∙ 1,4                        

Rozdělení na objem kvádru (vypočítal správně) a objem hranolu s 
trojúhelníkovou podstavou: 25 ∙ 18 ∙ 30,8 ∙ 1,4



1. Jaký rozměr je reprezentován otazníkem na obrázku 1a? 
2. K vykachlíčkování bazénu chce majitel použít kachličky o rozměru 
10 cm x 20 cm. (Kachličky bude pokládat se zanedbatelnými spárami.) 
Je některá z variant bazénu výhodnější z hlediska spotřeby kachliček? 
Vysvětli. 

Obr. 1a: Varianta 1                              Obr. 1b: Varianta 2



Ti slabší píší takové příšerné vzorečky. Když je například písemka do týdne 
nebo čtrnáct dnů, tak si to pamatují, ale kolikrát např. ve čtvrtletní práci jsou 
neuvěřitelné vzorce. (U37)
Povrch krychle a krát a krát a, úplně v klidu. (U41)
Klasicky obsah trojúhelníka: a krát b krát c. To se mi stalo ikskrát. (U40)

Příčiny – nadání 
Nezarazí je to! Prostě nemají vytvořené představy, ale to může být i tím, že 
oni na to nemají kapacity. [. . . ] Na druhou stranu ti nejlepší nepotřebují 
vzorečky umět, protože oni to vidí. [. . . ] Oni si nemusí pamatovat, že obvod 
obdélníka je 2a plus 2b, ale oni to vidí. Oni vidí obdélník, dvě a dvě stejné 
strany a oni ten vzoreček řeknou, protože to vidí. (U43)



Odvození vzorců
Jsem rád, když ty vzorečky umí říci z hlavy a nějak jim tam vyvstanou ty 
obrázky a ten vzorec dají, ale přiznávám se, že jsem v tomhle takový mentor, že 
chci, aby ty vzorce uměli zpaměti. Protože pak když mají v nějaké písemce ten 
výkon podat, tak je dobré už nad tím nepřemýšlet a raději ten vzorec prostě 
umět. (U44)

Já jim to namaluju na tabuli. Ony si to děti neodvozují. Co zjišťuju, tak 
málokdo si to odvodí. [. . . ] Vzorec už si nepředstaví. I když jim člověk řekne, jak 
ten vzoreček vznikl a proč, ale dále to nerozvádím, protože to pochopí pár [dětí]. 
(U37)

Takže ten jehlan jim tady vysvětlím na tom základu, přesně jim řeknu, kde se ty 
vzorce berou, promítneme si to, proč je tam ta jedna třetina, a když se to 
zafixuje, tak dám Bělouna. (U44)



Počet Ne Ano

6a. Vzorce pro obsah trojúhelníku, kosodélníku a

lichoběžníku vždy odvozuji nebo vedu žáky k tomu, aby

je odvodili.

245 4 % 96 %

6b. Vzorce pro objem a povrch kolmých hranolů

odvozuji nebo vedu žáky k tomu, aby je odvodili.

244 2 % 98 %

6c. Vzorce pro objem a povrch válce odvozuji nebo vedu

žáky k tomu, aby je odvodili.

244 3 % 97 %

6d. Vzorce pro objem a povrch jehlanu odvozuji nebo

vedu žáky k tomu, aby je odvodili.

239 6 % 94 %

6e. Vzorce pro objem a povrch kužele odvozuji nebo

vedu žáky k tomu, aby je odvodili.

238 13 % 87 %



6f. Žáci jsou neúspěšní v úlohách na výpočet obsahu a

objemu, protože neznají příslušné vzorce.

246 36 % 64 %

6g. Žáci nechápou, co to je obsah útvaru. 247 65 % 35 %

6h. Žáci nechápou, co to je objem. 245 72 % 28 %

6i. Žáci u úloh na výpočet objemu a obsahu příliš spoléhají na

vzorce.

242 19 % 81 %



V. Tomášek a kol. (2009): „Při jejím

řešení musí prokázat nejen to, že [žáci]

znají a umí použít vzorec pro výpočet

obsahu trojúhelníku, ale i že parametry

potřebné pro výpočet dokážou vyčíst

z obrázku. To, že nebyla explicitně

uvedena délka strany a příslušná výška

trojúhelníku, byl pravděpodobný důvod

poměrně nízké úspěšnosti řešení úlohy.“

Úspěšnost našich žáků jen 23,1 % 

(což bylo 5,6 % pod mezinárodním 

průměrem) a celých 16,3 % žáků 

úlohu vynechalo. 

Konceptuální 
porozumění a 
procedurální 

zběhlost: 
Obsah

Obsah 
trojúhelníka a 
TIMSS 2007



Počet Počet úspěšných % úspěšných

7. ročník 185 101 54,6

8. ročník 256 158 61,7

9. ročník 220 157 71,4

661 416 62,9

Konceptuální 
porozumění a 
procedurální 

zběhlost: 
Obsah

Úloha 
z TIMSS 2007 

a analýza 
řešení žáků



Správně Špatně

Řešení pomocí vzorce pro 

obsah trojúhelníku
130

Špatné dosazení do správného 

vzorce
19

Dosazen změřený rozměr 5

Nenalezeny potřebné rozměry 4

Nedopočítáno 12

Vzorec S = abc 14

Vzorec S = aa, S = ab, S = av 26

Vzorec pro obvod 18

Vzorec pro lichoběžník 2

Vzorec typu součet délek stran 

: dvěma
3

Pokus o řešení pomocí PV 30

Jiný nesprávný vzorce 12



Odečtení S bílých troj. od S 

čtverce
89 Chyba ve výpočtu 3

Součet polovičních S dvou 

obdélníků 
105

Chyba ve výpočtu 8Součet polovičních obsahů dvou 

obdélníků odečten od obsahu 

čtverce

10

Obsah čtverce dělený dvěma 81 Chyba ve výpočtu 6

Neřešeno 89



Konceptuální 
porozumění a 
procedurální 

zběhlost: 
Konstrukční kroky

Dalimil: Ale teď nevím přesně, že jsou to 

rovnoběžky. Ne, nejsou rovnoběžné, dyť 

rovnoběžky by měly bejt rovný. To nevychází. 

(Přikládá pravítko nejspíš tak, aby bylo rovnoběžné 

s hranou papíru.)

T: A co teďkon měříš, ukaž? Jo, takhle. Myslíš, 

jakože rovný vzhledem k tomu papíru, jo?

Dalimil: No.

T: A co ta druhá, není taky trošku nakřivo?

Dalimil: Je. Taky. ... Takže nemůžou bejt

rovnoběžné.



T: No, a kolmice?... Když je na sebe něco kolmé?

Noemi: No, to je jako že se udělá taková čára a potom se todle udělá, 

ale nevim jako...“ (Pokládá trojúhelníkové pravítko na stůl a 

pohybem tužky naznačuje kolmici k jedné z hran pravítka.)

T: Dobrý. No tak, takže nevíš úplně přesně, co znamená komice, jo? 

... Kdybych ti třeba poradil, pravý úhel bych ti řekl...

Noemi: To je takový to ... já nevím. ... No, když je třeba čtverec, tak se 

tam udělá takovej ten malej růžek s tečkou.

T: No, a to je teda ten pravej úhel? Jasně. ... No, a kolik teda má 

stupňů pravej úhel?

Noemi: ... dvě stě. Nevím



Zdeňka: No, že jakoby tady a tady to měří stejně (tužkou ukazuje na bod 

A a bod B), takže je to asi jediný bod, od kterého mají stejnou 

vzdálenost. Protože kdybych udělala bod třeba tady (tužkou ukazuje 

nad úsečku AB a více doprava), tak budou mít jinou vzdálenost od A a

od B.

T: Dobře, takže ten bod S je jediný, od kterého má AB stejnou 

vzdálenost? (Zdeňka přitakává.) A proč jsi tam nakreslila to o?

Zdeňka: To je osa té úsečky, aby jakoby to bylo jasný, že je to ten střed. 

Ta osa strany. 

T: Jo, takže neexistuje jiný bod?

Jsou dány body A a B. Najdi všechny body, které mají od bodů 

A a B stejnou vzdálenost.

Konceptuální 
porozumění a 
procedurální 

zběhlost: 
Konstrukční kroky



Zdeňka: Ne. Nebo?

T: Já nevím. Třeba kdybys měla od toho S někde nahoře nějaký bod, je 

možné, že bude mít od A stejnou vzdálenost jako od B?

Zdeňka: Jo, jako kdyby to byl ještě rovnostranný trojúhelník nebo 

rovnoramenný… (bere do ruky pravítko a pomocí něho a tužky si 

ukazuje). Vlastně kdybychom na téhle přímce o udělali bod, tak 

vždycky bude mít stejnou vzdálenost od toho A i od toho B?

T: Já nevím. Ptáš se mě nebo…?

Zdeňka: No, já se ptám.

T: No, tak jo.

Zdeňka: Tak, když je tam těch bodů nekonečně, tak jak to udělat?



T: Tak. Který teda bod či body jsou stejně vzdálené od bodu A a B?

T: Mluvil jsi o středu, ten je kde?

Tomáš: Tady. (Ukazuje správně.) Tak ... ze středu naberu 3 cm a nanesu sem a sem 

(ukazuje na bod A a B).

T: Vzniknou ti body na té ose, takže mohl bys to nějak shrnout?

Tomáš: Hm. …Že tím vznikne, ta druhá úsečka ... hm ... 

T: Dobrá. Takže střed S je stejně vzdálený od obou bodů a co třeba další body, které 

by ležely na té ose, nebyly by stejně vzdáleny od těch bodů?

Tomáš: (Zkouší jakoby měřit – posunuje pravítkem tak, že prochází bodem A, a 

číslem 0 na pravítku „jede“ po ose o.) Byly.

Jsou dány body A a B. Najdi všechny body, které mají od bodů 

A a B stejnou vzdálenost.



Úloha 8/2004 (n = 2 782): Je dána

přímka p a mimo ni dva různé body K, L.

S použitím pravítka a kružítka sestrojte

na přímce p postupně všechny body A, B

a C, pro které platí:

a) |< KAL| = 180° [50 %],

b) |LB| = |KL| [39 %],

c) |LC| = |KC| [28 %].

.

Konceptuální 
porozumění a 
procedurální 

zběhlost: 
Konstrukční kroky

Testování

CERMAT 9. 
ročník



Počet Souhlas

í

Nesou

h

Je důležité, aby se žáci naučili zapsat postup 

řešení konstrukčních úloh pomocí 

matematických značek. 

242 79 % 21 %

Nejobtížnější částí řešení kons. úloh je rozbor. 241 77 % 23 %

Je důležité, aby žáci prováděli geometrické 

konstrukce pomocí rýsovacích pomůcek. 

240 94 % 6 %

Při řešení konstrukčních úloh je potřeba, aby 

žáci nejdříve udělali náčrtek, pak zapsali 

postup konstrukce a následně udělali vlastní 

konstrukci. 

243 77 % 23 %



Použití programů dynamické geometrie 

přispívá k porozumění žáků geometrii.

164 85 % 15 %

Programy dynamické geometrie používám. 245 42 % 58 %

Programy dynamické geometrie mají žáci 

sami používat až po zvládnutí dané látky 

klasicky

163 63 % 37 %



Halina má o 3 bundy více než 

Anna. Jestliže počet bund Haliny 

označíme n, vyjádři pomocí n, 

kolik bund má Anna.

a) n − 3 

b) n + 3

c) 3 − n

d) 3n 

V průvodu šlo m chlapců a n dívek. 

Každé dítě neslo 2 balónky. Který z 

následujících výrazů představuje 

počet balónků, které se nesly 

v průvodu?

a) 2(m + n)

b) 2 + (m + n)

c) 2m + n

d) m + 2n  

Uchopení 
textu a 

matematizace

55,8 % 86,1 %

▪ Neporozumění konkrétnímu jazykovému výrazu. 

▪ Problémy žáků s chápáním rozdílu „o kolik“ a „kolikrát“ 
a také „zmenšit“ a „zvětšit“. 

▪ ‚Word problem game‘ (Greer, Verschaffel, Corte, 2002):



• Úlohy s antisignálem (Hejný, 2014): „Slovo, které v slovní úloze 

napovídá, jakou operaci nutno k řešení použít, nazýváme signálem. 

V případě, že takové slovo řešitele zavádí, nazveme jej antisignálem.“ 

• Úlohy s antisignálem obtížnější než bez něj, největší komplikace tehdy, 

pokud je úloha navíc operátorová, „proti toku času“, s nutností řetězit 

operace.

• Příčiny: strategie řešení slovních úloh pomocí signálních slov („více 

znamená sčítej“) bez úvodního uchopování smyslu slovní úlohy

• Malý výskyt úloh s antisignálem v učebnicích

• Snaha vyhnout se kognitivnímu přetížení u úloh s mnoha prvky, které 

zvyšují jejich obtížnost



B4. Zuzana váží o 1 kg méně než Tomáš. Zuzana váží 𝑧 kilogramů. 
Tomáš váží 𝑡 kilogramů. Jak bys zapsal(a) matematicky, kolik váží 
Tomáš?

𝑡 = 𝑧 + 1



Antisignál a 
algebraizace

B5. Čokoláda Margot stojí o 5 korun více než krabička Mega Lentilek. 

𝑥 je cena čokolády Margot, 𝑝 vyjadřuje počet krabiček lentilek a 𝑚 počet 

čokolád Margot, které si kupuješ. Vyjádři celkovou útratu.

 Celková útrata = 𝑚𝑥 + 𝑝(𝑥 − 5



Milan: x + 5 stojí Lentilky.

T: A jsou teda dražší ty Lentilky, nebo levnější?

Milan: Hm, jo, tak x – 5. Ty Lentilky jsou levnější.

T: Takže první cena je x, druhá cena je x – 5. No a teď z toho udělej tu celkovou 

útratu.[…]

T: Když mám 10 Lentilek po pěti korunách, tak kolik budou stát? Milan: 50.

T: Protože jsi udělal co?  Milan: To vynásobil.

T: No, tak něco podobnýho budeš muset udělat taky, tady máš počet, tady máš cenu, 

tady máš počet.

Milan: xm + x – 5?

T: No, xm, takže to získáš tu cenu těch Margotek a ještě si navíc kupuješ ty Lentilky. 

Milan: x – 5, takhle. (Dopisuje p takto: x – 5p)

T: Hmm, to by bylo 5p, že jo? To není 5p, tam je x – 5p. Takže je rozdíl, jestli mám krát 

p, tak kdybys to napsal hned za to, tak to znamená 5p, ale já chci tady to celý krát p.

Milan: Takhle závorky.



B9. Vyber všechny odpovědi, které odpovídají situaci vyjádřené touto 

rovností

6𝑥– 3𝑦 = 18

a) Každé dítě snědlo šest koláčů a každý dospělý tři koláče, dohromady 

snědli 18 koláčů.

b)Petr je nešika. Z každého balení po šesti vejcích jich na cestě polovinu 

rozbije. Nakonec donesl domů jen 18 vajec. 

c) Každé z děvčat nazdobilo 6 vajíček a každý z chlapců, kteří přišli na 

koledu, od nich dostal tři nazdobená vajíčka. Pro další koledníky ještě 

zbylo osmnáct nazdobených vajíček. 



Počet Souhlasí Nesouhlasí 

Pro porozumění úpravám algebraických výrazů

pomáhá žákům poukazování na souvislosti s

příslušnými úpravami číselných výrazů.

244 95 % 5 %

Pro porozumění úpravám algebraických výrazů

pomáhá žákům metafora „jablíčka a hruštičky“, tj.

nahrazování písmen abstraktních proměnných

konkrétním předmětem (nebo přesněji jeho

názvem).

243 93 % 7 %

U algebraických výrazů využívám jejich

geometrická znázornění (geometrické

reprezentace).

228 54 % 46 %

Úlohy na zobecňování číselných pravidelností

(např. číselných řad) jsou pro pochopení proměnné

důležité.

228 83 % 17 %



Při výuce slovních úloh žákům doporučuji, aby v

úloze vyhledali slova odkazující k určité početní

operaci.

239 78 % 22 %

Pro řešení slovních úloh je důležité řešení

vzorových (typových) úloh.

244 92 % 8 %

Zápis zadání slovní úlohy (slovy nebo obrázkem)

je pro proces žákovského řešení důležitý.

244 97 % 3 %

Je důležité vyučovat slovní úlohy podle

jednotlivých typů.

244 82 % 18 %



Závěr – příčiny 
▪ Učivo samotné

▪ Osobnostní a kognitivní charakteristiky žáků včetně přirozených 
kognitivních omezení

▪ Didaktické důvody (včetně obsahu učebnic, volba úloh, volba 
výukových metod)

▪ Zásadní je přesvědčení žáků o tom, co je matematika a jak se 
matematice má učit; selhání pamětného učení (nejpozději) na 2. stupni 

▪ (Přinejmenším) TIMSS Video Study 1999 ukázala úzkou souvislost 
mezi způsobem implementace úlohy v hodině a výsledky žáků

▪ Obtíže žáků mají velmi často individuální charakter

▪ Opakované návraty k předchozímu stádiu (např. při výpočtech obsahů 
nákresy i po zavedení vzorců, souvislosti mezi obsahy útvarů)



Děkuji za pozornost



Na výpočet celkového hodnocení kuchyní časopis používá vzorec, jak je vidět níže. Doplň do 

prázdných políček znaménka + a – . Vysvětli svou volbu.

Celkové hodnocení = 

b) Vypočti celkové hodnocení kuchyně K1.

c) Jaké ohodnocení by musela získat v kategorii Vzhled kuchyň K5, aby byla celkově lepší než K1?

d) Výrobce kuchyně K4 nesouhlasí se způsobem, jak se určuje celkové hodnocení. Jaký jiný vzorec 

může navrhnout, aby se jeho kuchyň stala Kuchyní roku? 

Neporozumění 
funkce koeficientů 
ve vzorci.

Soutěž o nejlepší kuchyň

Časopis Dům a design užívá bodový systém pro hodnocení nových kuchyní. Kuchyň

s nejvyšším počtem bodů získává cenu „Kuchyň roku“. Pět porotců uděluje body podle

následujícího systému: 3 body: nadstandardní 2 body: standard 1 bod: pod standardem

Průměrná hodnocení pěti kuchyní od různých výrobců, podle kritérií Praktičnost a Vzhled, lze

vyčíst z tabulky. Hodnota Energetická náročnost uvádí index energetické spotřeby, přičemž

hodnota 3,0 určuje nejvyšší energetickou spotřebu.

Kuchyň Funkčnost (F) Vzhled (V) Bezpečnost (B) Energetická 

náročnost (U)

K1 2,8 2,0 2,2 1,0

K2 2,6 1,8 2,6 0,4

K3 2,0 2,2 2,8 1,8

K4 2,2 3 1,8 2,8

K5 2,8 ? 2,0 1,2

Konceptuální 
porozumění a 
procedurální 

zběhlost: 
Algebraické 

výrazy



Jarmil: Hm, no, já spíš jako nechápu, jako ten vzorec

spíš.

T: Jako nechápeš, co má říkat?

Jarmil: No, jako že, co s ním, že to není vzorec, na

jaký jsme zvyklí ve škole.

T: A na jakej vzorec jste zvyklí?

Jarmil: Třeba a plus b na druhou. Jako celý v závorce

a na druhou. Nebo a mínus b na druhou.

T: Hmm. No, tenhle vzorec je vymyšlenej.

Konceptuální 
porozumění a 
procedurální 

zběhlost: 
Algebraické 

výrazy

T: Tam jde spíš o to, uvědomit si, když se podíváš tady 

na ten vzorec, co oni s ním dělali. Když ho asi 

vymejšleli.

Nela: No, přeskládali. Já nevím. Já hlavně furt nevím, 

co tam prostě těch 5, 8…

T: Co tam dělaj ty koeficienty? (Nela je bezradná.) A ty 

jsou tady právě docela zásadní.

Nela: No, právě. Ale já nevím, co to prostě jako značí.



Jiří: Hm, takže to bude… tam je teda (ukazuje si na obrázek u úlohy B) třikrát 
dvojka.

T: Hmm.

Jiří: Třikrát dva. To je blbost teda, že by to bylo 6. Tak to bude … Objem, takže 
kry, krychlových. Jo, takže to bude 5 krát 3 krát 2.

Když útvar na obrázku složíme, vznikne krabička 
s obdélníkovými stěnami. Vypočítej objem krabičky.

(29,8 % českých žáků 8. ročníku a celá třetina ji vynechala)

Počet

Počet

úspěšných

%

úspěšných

7. ročník 185 92 49,7

8. ročník 256 177 69,1

9. ročník 220 172 78,2

661 441 66,7

Počítá obsah sítě 44 (z toho 10 navíc špatně

dosazuje do vzorce)

Počítá obvod sítě, sčítá délky hran 19

Nedosazuje správně do vzorce, který

zná
6

Špatný vzorec (a2 + b2 + c2, a3, a2v) 6

Jiné neúspěšné řešení 25



Kolik cm2 je obsah tmavé části obdélníku na obrázku?

A) 24 cm2

B) 44 cm2

C) 48 cm2

D) 72 cm2

Celkem Počet úspěšných % úspěšných

7. ročník 185 103 55,7

8. ročník 256 165 64,5

9. ročník 220 177 80,5

661 445 67,3

Správně Špatně

1. Součet obsahu obdélníku 6 x 8 a poloviny jeho obsahu 111 26

2. Součet obsahu obdélníku 6 x 8 a obsahu bílého trojúhelníku 39 23

3. Odečtení poloviny obsahu obdélníku od obsahu celého

obdélníku
66

44

4. Odečtení obsahu trojúhelníku od obsahu celého obdélníku 124

5. Vzorcem pro obsah lichoběžníku

14

22 (z toho devět záměna se vzorcem 

pro obsah trojúhelníku, čtyři záměna 

se vzorcem pro obvod obdélníku)

6. Pomocí zlomku (3/4 z celku) 19 1

7. Pomocí zlomku (odečte ¼ z celku) 7 4

8. Trojnásobek obsahu bílého trojúhelníku 22 4

9. Jiné nesprávné 21

10. Neřešeno 114

(20,4 %), 

(16,6 %), 

(23,2 %), 

(32,8 %).



Kolik čtverečných centimetrů je obsah obrazce na obrázku?

A) 66 cm2

B) 69 cm2

C) 81 cm2

D) 96 cm2

Správn

ě
Špatně

Rozdělení obrazce na čtverec 3 x 3 a obdélník 

12 x 5 
342

Obdélník 8 x 12 49

Obdélník 9 x 5 3

Jiný špatný rozměr 

obdélníku
5

Nedopočteno, numerická 

chyba
9

Špatný vzorec – počítá 

obvod 
9

Jiný špatný vzorec 5

Rozdělení obrazce na obdélník 3 x 8 a 9 x 5 42 Jeden rozměr špatně 4

Rozdělení obrazce na čtverec a dva obdélníky 12 Numerická chyba 2

Řešení „z hlavy“ 3

Dokreslení obrazce na obdélník 12 x 8 a

výpočet 12∙8 – 9∙3
39 S chybou 5

Rozdělení obrazce na jednotkovou síť

(69 čtverečků)
5 S chybou 10

Nesprávné způsoby řešení

Obvod obrazce 13

Vynásobení některých 

hodnot
9

Součet některých hodnot 7

Jiné špatné 3

Neřešeno 84

Počet Počet úspěšných % úspěšných

7. ročník 185 99 53,5

8. ročník 256 177 69,1

9. ročník 220 180 81,8

661 456 69,0



Kolik trojúhelníků shodných s vybarveným trojúhelníkem je 

potřeba k úplnému pokrytí plochy obdélníku?

A. Čtyři trojúhelníky.

B. Šest trojúhelníků.

C. Osm trojúhelníků.

D. Deset trojúhelníků.

Počet Počet úspěšných

%

úspěšných

7. ročník 185 133 71,9

8. ročník 256 182 71,1

9. ročník 220 195 88,6

661 510 77,2

Správně Špatně

Grafické řešení – dělení obdélníku na 

trojúhelníky
277

S chybou 5
Grafické řešení – dokreslování 

trojúhelníků k zadanému trojúhelníku
18

Početní – přes obsahy 169

Obdélník místo trojúhelníku 

(výsledek 4)
14

Nedopočteno 4

Chyba v obsahu trojúhelníku 7

Chyba v obsahu obdélníku 2

Použit vzorec pro obvod místo 

obsahu
7

Početní – přes poměry stran 5 S chybou 2

Řešení „z hlavy“ 27
Další nesprávná řešení (2, 4, 5, 6, 7, 9, 

12)
31

Neřešeno 93


