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1. Úvod 

V letech 2015 až 2018 se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnil rozsáhlý 

výzkum zaměřený na parametry, které negativně ovlivňují obtížnost matematických slovních 

úloh. Novátorské a významné v tomto výzkumu bylo, že zde spojili síly odborníci z oblasti 

didaktiky matematiky, didaktiky českého jazyka a psychologie a propojili tyto jinde oddělované 

oblasti navzájem (Vondrová et al., 2019). 

Cílem tohoto textu je představit čtenářům (předpokládáme, že jimi budou převážně učitelé) 

význam slovních úloh a jejich zařazování do výuky matematiky z pohledu každodenní 

pedagogické praxe. Čtenář zde nenalezne mnoho teorie, která je v pozadí představovaných 

výsledků, tu lze najít v monografii (Vondrová et al., 2019).  

Mnoho by se dalo říci o samotném pojmu slovní úloha. V literatuře nepanuje shoda v tom, 

co přesně se slovní úlohou rozumí, nakolik má mít slovní úloha aplikační charakter s přesahem 

do běžné zkušenosti žáka, nebo i do jiných předmětů nebo samotné matematiky. V tomto textu 

se omezíme na to, že slovní úlohou rozumíme ve školské matematice takové úlohy, v jejichž 

zadání se objevují objekty, jevy a situace z nejrůznějších oblastí, popsané slovy. 

Řešení slovních úloh patří mezi ty části školské matematiky, které jsou pro žáky v mnoha 

případech velmi obtížné (Rendl et al., 2013; Vondrová et al., 2015; Novotná, 2000). Jsou však 

důležité nejen v kognitivním rozvoji žáka, ale i proto, že mnoho životních situací je popsáno 

slovy a řešení slovních úloh je jednou z mála oblastí ve školské matematice, která vyžaduje 

matematizaci situací zadaných slovně a zpětnou transformaci získaného matematického řešení 

do kontextu úlohy. I když jsou situace popsané v zadání slovní úlohy ve většině případů ve 

srovnání s běžným životem zjednodušené, získává žák zkušenosti s tím, že matematika může 

být užitečná při řešení úloh z praxe.  

Velký význam slovních úloh je však i v tom, že v zadání slovní úlohy není obvykle na první 

pohled zřejmé, jaký matematický model zadanou situaci nejpřesněji popisuje. Žák se tak 

dostává do situace, kdy nemůže ihned použít některý naučený algoritmus. Jedním z jeho úkolů 

při řešení je proto model objevit. Slovní úlohy jsou vhodným prostředkem pro rozvíjení 

obecných kompetencí žáků a jejich postojů k matematice, rozvíjejí schopnost žáků aktivovat 

matematické znalosti a dovednosti v mimomatematických situacích a pomáhají žákům při 

poznávání, porozumění a uchování pojmů, metod a výsledků matematiky (Blum, Niss, 1991). 

V neposlední řadě můžeme zdůraznit roli řešení slovních úloh jako prostředku podporujícího 

rozvoj schopnosti vybírat potřebné informace, pracovat tvořivě a rozvíjet heuristické postupy.  

Učitelé považují slovní úlohy za mezi žáky spíše neoblíbené (Rendl et al., 2013). V našem 

výzkumu jsme formou dotazníku zkoumali i žákovské hledisko na čtyřech velkých základních 

školách v Praze1 a dospěli jsme k jiným závěrům. To ukazují výsledky ze závěrečné práce 

T. Vítovcové (2020, s. 46), která naše data zpracovala. V dotazníku jsme se mj. ptali na 

oblíbenost jednotlivých matematických témat, která se v daném ročníku probírají. 

Navzdory obecně vžitému přesvědčení se ukázala poměrně vysoká obliba slovních úloh 

žáky – 69 % žáků vybralo možnost, že slovní úlohy pro ně představují alespoň částečně 

oblíbené učivo. Slovní úlohy se tak překvapivě zdají být jednou z nejoblíbenějších částí 

matematiky. I zde však obliba klesá s věkem, u našeho souboru je patrný posun názorů 

zvlášť po 5. a 7. ročníku […]. Zatímco na 1. stupni jsou slovní úlohy oblíbené učivo 

 
1 Dotazníky vyplnilo celkem 1 967 žáků 3. až 9. ročníku.  



 

8 

 

zhruba pro 80 % žáků, v 6. a 7. ročníku je to asi 65 % a v 8. a 9. ročníku přibližně 45 %. 

V 9. ročníku sice jejich obliba oproti 8. ročníku lehce stoupá, stále je ale výrazně nižší 

než v ostatních ročnících. […] 

Zdá se, že obliba slovních úloh koreluje s pohlavím – chlapci častěji uvádějí, že slovní 

úlohy řeší většinou (nebo většinou spíše) rádi. Tento rozdíl se ale objevuje až ve vyšším 

věku: na prvním stupni jsou odpovědi chlapců a dívek podobné, ale v 6. ročníku přichází 

zlom a obliba slovních úloh u dívek prudce klesá, zatímco u chlapců má tento sestup 

pozvolnější tendenci a výrazný pokles obliby přichází až po zmiňovaném 7. ročníku. 

V tomto metodickém materiálu se nejdříve budeme stručně věnovat procesu řešení slovní 

úlohy a podrobněji pojednáme o psychologickém hledisku (kap. 2). Konkrétně se budeme 

věnovat pojmu pozornost, pracovní paměť a autoregulace. V kap. 3 představíme některé 

heuristické strategie řešení slovních úloh. V kap. 4 stručně shrneme některé parametry, které 

mohou ztížit řešení slovní úlohy a jimž jsme se podrobněji věnovali ve výše zmiňovaném 

výzkumu. Další tři kapitoly obsahují konkrétní metodické náměty. V kap. 5 se věnujeme 

vizualizaci slovních úloh a na konkrétních ukázkách dokumentujeme užitečnost použití 

různých diagramů a znázornění v řešení slovních úloh. Kap. 6 obsahuje náměty, jak konkrétní 

slovní úlohy využít v hodinách matematiky a českého jazyka, aby sloužily dvojímu cíli – 

rozvoji čtení s porozuměním i rozvoji matematických poznatků a schopnosti řešit slovní úlohy. 

V kap. 7 přinášíme řadu námětů formou tzv. concept cartoons, které žáky vedou k hlubšímu 

promýšlení strategií řešení i chyb, které se mohou při řešení konkrétních úloh objevit. Všechny 

metodické materiály uvedené v tomto textu mohou sloužit učiteli nejen pro přímé použití ve 

výuce, ale i jako inspirace pro tvorbu vlastních materiálů. 

U některých úloh uvádíme pro zajímavost průměrnou úspěšnost, které dosáhli žáci v našem 

výzkumu. Počty žáků řešících stejnou variantu se pohybovaly mezi cca 45 a cca 200 žáky. 

Přesně je to u jednotlivých úloh uvedeno v knize (Vondrová et al., 2019), přičemž zde i v knize 

používáme stejné názvy úloh. Někde uvádíme i fakt, zda se námi zkoumané varianty úloh 

statisticky významně liší z hlediska své obtížnosti. Podrobný popis metod, kterými jsme to 

zjišťovali, je také uveden ve zmíněné knize.  

Text je zakončen další doporučenou literaturou k hlubšímu studiu a seznamem literatury 

použité v textu. Text nepovažujeme za uzavřený, proto ho nevydáváme v tištěné podobě, nýbrž 

jen v elektronické. Budeme ho upravovat na základě zpětné vazby od jeho uživatelů, učitelů a 

studentů učitelství (např. na e-mailovou adresu nada.vondrova@pedf.cuni.cz).  
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2. Proces řešení slovní úlohy 

Řešení slovních úloh je náročný komplexní proces (Novotná, 2000; Reusser, 1985). Žák musí 

nejprve úlohu přečíst a porozumět jí z jazykového hlediska. Dochází k uchopení zadání slovní 

úlohy, které vede k tvorbě situačního modelu úlohy. Žák identifikuje objekty, které se týkají 

řešené situace, ty, které pro řešení úlohy potřeba nejsou (jsou nadbytečné), a také ty, které 

v zadání chybí a je potřeba je dohledat. Identifikuje vztahy mezi objekty a otázku či otázky. 

Získává sjednocující pohled a vhled do struktury slovní úlohy. Tato etapa vrcholí tvorbou 

matematického modelu. Následuje vyřešení matematického modelu a provedení zkoušky 

správnosti výsledku matematické úlohy. Nakonec se žák vrací do kontextu slovní úlohy a 

ověřuje správnost výsledku v kontextu úlohy i každodenního života. Popsaný model řešení 

slovní úlohy představuje ideální postup. V praxi však nemusí být dodržován v představené 

„lineární“ podobě. Řešitel se může k některým etapám vracet, některé spojit nebo některé 

vynechat.  

Zkusme si celý proces ukázat na následující úloze určené pro žáky 3. a 4. ročníků (Vondrová 

et al., 2019, s. 100):  

Záchranná stanice přijala do své péče 27 ježčích mláďat. Ježci budou rozděleni do krabic 

po třech. V každé krabici jsou potřeba dvě misky, jedna na vodu a jedna na jídlo. Kolik 

misek pro ježky potřebuje záchranná stanice celkem? 

Žák si nejprve danou úlohu přečte. Předpokládáme, že žákům 3. či 4. ročníku budou všechna 

slova a spojení srozumitelná. Mást by je mohlo pouze spojení „záchranná stanice“. Domníváme 

se však, že žáci budou schopni si význam spojení domyslet, i pokud by s ním neměli přímou 

zkušenost. Jiná situace by mohla nastat, pokud by v úloze byla obsažena neznámá slova či 

pojmy.  

Po přečtení následuje identifikace objektů a vztahů mezi nimi vedoucí k tvorbě situačního 

modelu, který zjednodušeně řečeno je představou problémové situace, často vizuálně 

konkretizovanou. V této situaci pak žák provádí mentální manipulaci s prvky úlohy. Situační 

model je do velké míry individualizovaný a vychází z osobních zkušeností s obdobnými 

situacemi či fungováním jednotlivých prvků v nich. Situační model může mít rovněž podobu 

obrázku, nákresu, zápisu či tabulky. 

Situační model evokuje určité matematické strategie, jak lze řešený problém uchopit. 

Například představa konkrétní místnosti a krabic s ježky, kteří potřebují misky na jídlo a na 

pití, stimuluje následující úvahu, kterou poté již lze matematizovat. Abychom věděli, kolik 

potřebují misek, musíme vědět, v kolika krabicích ježci budou. Misek pak bude dvakrát víc.  

Ovšem, u řady žáků není situační model tak konkretizovaný, jak jsme popsali. Bývá naopak 

neurčitý nebo implicitní (neuvědomovaný). Důvody k tomu mohu být zcela rozdílné. Jedním 

je slabší porozumění textu úlohy nebo nedostatek představivosti a zkušeností, díky kterým lze 

plastickou představu situace vykreslit. Druhým důvodem je naopak velmi dobré porozumění 

úloze, kdy ale již žák není omezen konkrétními zkušenostmi, neboť je u něj rozvinuto abstraktní 

myšlení. V tom případě si nepotřebuje vytvářet zcela konkrétní představu situace, a není tedy 

závislý ani na zkušenosti s ní. Situační model pak obvykle není představou krabic s ježky, ale 

rozděleného prostoru s univerzálními prvky, které mají charakter proměnných, a nikoliv 

konkrétních objektů.  
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Podstatou situačního modelu je, že žák skrze něj chápe, o co v úloze opravdu jde. V další 

fázi je situační model převeden do modelu matematického, který je následně vyřešen. V našem 

případě je matematickým modelem výpočet: 27 : 3 = 9 (krabic); 9 ∙ 2 = 18 (misek).  

Při řešení slovních úloh se tedy jedná o sérii mnoha úkonů, které kladou vedle 

matematických znalostí velké nároky na žákovu pozornost, pracovní paměť a seberegulaci. Ve 

stručnosti tyto základní psychologické pojmy přiblížíme.  

Pozornost představuje soustředění a zaměření žáka na určitý objekt. To je podmínkou pro 

to, aby daný objekt mohl být vnímám a mohl vstoupit do vědomí. Teprve tehdy, když vstoupí 

do vědomí, může se stát předmětem myšlení. Obklopuje nás velmi mnoho objektů, ale pouze 

část z nich (ty, na které se zaměří naše pozornost) vnímáme, a tedy o nich můžeme přemýšlet. 

Slovní úlohy jsou relativně dlouhé a vnitřně komplikované útvary, které tedy vyžadují, aby jim 

žák věnoval záměrnou pozornost. Záměrná pozornost je ovládána vůlí, zatímco nezáměrná 

pozornost představuje spontánní zaujetí. I v případě slovní úlohy může docházet k nezáměrné 

pozornosti, kterou upoutá určitá část zadání – neobvyklý či atraktivní věcný nebo jazykový 

prvek. Vzhledem ke komplexnosti slovních úloh však toto dílčí zaujetí může představovat spíše 

překážku v celkovém porozumění úloze. Je tedy důležité žáky učit s nezáměrnou a záměrnou 

pozorností pracovat. Nezáměrná pozornost by neměla být zcela eliminována, protože s sebou 

obvykle nese emocionální zaujetí a tedy motivaci. Ale měla by být ovládána, aby mohla sloužit 

pro povzbuzení záměrné pozornosti.  

Dalším důležitým pojmem je pracovní paměť. Jedná se o typ krátkodobé paměti, která je 

nezbytná pro zpracování různých úkolů, jejichž společným jmenovatelem je, že je nastolen 

určitý problém – buď formálně, nebo zkušeností – a tento problém je postupně řešen se 

zapojením kognitivních a senzomotorických procesů. Abychom mohli cíleně o něčem 

přemýšlet, musí to být právě přítomno v našem vědomí. Jinými slovy, musíme si to na úsek 

času, kdy přemýšlení probíhá, pamatovat. Problém nastává, když jsou v pracovní paměti kromě 

řešeného úkolu přítomny i další obsahy. Například když jsme nervózní, když jsme zaujati něčím 

jiným, když si přejeme být někde jinde a podobně. Všechny další obsahy mimo řešený úkol 

zabírají v naší pracovní paměti místo a spotřebovávají naši energii. Ani místa, ani energie 

přitom nemáme nekonečně mnoho. Proto čím více jiných obsahů v pracovní paměti máme, tím 

méně máme kapacity na řešení úkolu.  

Třetím klíčovým pojmem je autoregulace, která představuje schopnost řídit vlastní vůli, 

činnosti a emoce. Rozvinutá autoregulace je podmínkou k tomu, aby žák dokázal následovat 

určitý plán své činnosti, a to i ve chvílích, kdy zažívá neúspěchy a přál by si dělat něco jiného. 

Autoregulace je významným faktorem, který se podílí na záměrné pozornosti a na kontrole 

pracovní paměti. Autoregulace závisí na zralosti člověka a nelze ji v plné míře očekávat u dětí 

mladšího a staršího školního věku. Zároveň je její míra závislá také na individuálních 

dispozicích a zkušenostech dítěte. Na jejím rozvoji se podílí i správná podpora v rámci výuky.  

Jak z předchozího textu vyplývá, úspěšné řešení slovních úloh, které jsou komplexními 

problémovými úkoly zadanými textovou formou, je podmíněno velkým množstvím 

matematických a jazykově-čtenářských znalostí a dovedností, správným usouvztažněním 

školních a mimoškolních poznatků, pozorností, autoregulací a pracovní pamětí. K obtížím 

může docházet v kterémkoli z prezentovaných faktorů a kroků řešení. Porozumění tomu, ve 

které fázi a oblasti má konkrétní žák obtíže, je důležité, i když v praxi často velmi náročné.  

Zaměříme-li se nyní na proces řešení, ukazuje se, že žáci často přeskakují fázi tvorby 

situačního modelu a přecházejí přímo z textu k matematickému modelu. Využívají tak 

povrchovou strategii řešení a úlohu řeší na základě podobnosti s jinou (prototypickou či 
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vzorovou úlohou) nebo na základě signálních slov (Martin, Bassok, 2005).  Tento zkratkovitý 

postup má několik pravděpodobných důvodů:  

• Žáci se domnívají, že tvorba situačního modelu není potřeba a že je zbytečně zdržuje. To 

platí zejména u jednodušších úloh, se kterými mají žáci hodně zkušeností.    

• Obtížnost úlohy je pro žáka (zejména pro jeho pracovní paměť) natolik vysoká, že tvorba 

situačního modelu není aktuálně možná.  

• Žák nemusí být schopen úloze věcně porozumět, takže situační model buď vůbec nevytváří, 

nebo jej vytváří zásadně chybně.   

Riziko postupu, kdy dojde k přeskočení situačního modelu a rovnou se přechází 

k matematickému modelu, či dokonce přímo k výsledku, spočívá zejména v tom, že žák může 

úlohy „vyřešit“ (jelikož mnoho z nich je prototypických), aniž by jim skutečně rozuměl. Učitel 

se pak může mylně domnívat, že žáci úloze rozumí, aniž by tomu tak ve skutečnosti bylo. Např. 

následující úlohu žák vyřeší s velkou pravděpodobností i bez tvorby situačního modelu jen 

pouhou náhodnou operací s uvedenými čísly.  

Osobní auto spotřebuje za jízdu z místa A do místa B 9 litrů nafty. Kolik litrů nafty 

spotřebuje za jízdu z místa A do místa B 6 stejných aut? [54 l]   

U následující úlohy to ale neplatí.  

Podél cesty bylo vysázeno 9 stromků. Vzdálenost mezi dvěma sousedními stromky je 

6 m. Jaká je vzdálenost mezi prvním a posledním stromkem?2 [48 m] 

Bez situačního modelu dojde žák k chybnému řešení (9 ∙ 6 = 54 m). 

To, zda se žák při standardním řešení slovních úloh rozhodne pro tvorbu situačního modelu, 

či nikoli, může být závislé na první pohled na nepatrných nuancích.  Ukážeme si to na příkladu 

dvojice úloh, které jsme po vzoru studie (Martin, Bassok, 2005) využili v našem výzkumu 

(úlohy byly zadávány žákům 7. a 8. ročníků). O pojmu vazba více dále. 

Úloha 1 (bez vazby): V jeden den továrna vyrobí 3 450 hřebíků. Hřebíků vyrobí šestkrát 

více než šroubků. Kolik šroubků v jeden den vyrobí? [575 šroubků] 

Úloha 2 (s vazbou): Na univerzitě je 3 450 studentů. Studentů je šestkrát více než 

profesorů. Kolik je na univerzitě profesorů? [575 profesorů] 

Jedná se o úlohy se stejným matematickým modelem (3 450 : 6 = 575), které obsahují 

antisignál (obě úlohy vyžadují operaci dělení, přičemž však obsahují  klíčové spojení „šestkrát 

více“, které evokuje násobení). V čem se však úlohy liší, je v parametru nazvaném návodnost 

vazby. Jde vlastně o spojení mezi objekty, se kterými úloha pracuje. Zatímco úloha 1 pojednává 

o hřebících a šroubcích, v úloze 2 se mluví o studentech a profesorech. Na první pohled si 

můžeme říct, že na tom přece nezáleží, právě kvůli tomu, že matematický model řešení úlohy 

je shodný. Na druhý pohled již ale rozdíly uvidíme. Zatímco mezi šroubky a hřebíky není 

z našeho pohledu vazba (nemůžeme předpokládat, zda má být více šroubků či hřebíků), mezi 

profesory a studenty vazba je (lze očekávat, že studentů má být více než profesorů)3.  Obě úlohy 

byly pro žáky relativně lehké, ovšem úloha s profesory a studenty byla pro žáky ještě výrazně 

snazší než úloha s hřebíky a šroubky.  

 
2 Úloha byla s jinými čísly použita v našem předchozím výzkumu (viz Vondrová et al., 2015, s. 47). 
3 Další příklady vazby mezi objekty: židle a stoly (předpoklad, že židlí je víc), sáčky a bonbóny (předpoklad, 

že bonbónů je víc), vázy a tulipány (předpoklad, že tulipánů je víc) apod.  
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Proč tomu tak bylo? Domníváme se, že to výrazně souvisí právě s tvorbou situačního 

modelu, o kterém byla řeč dříve. 

Vezměme si nejprve úlohu 1, tedy úlohu bez vazby (hřebíky a šroubky). Při rychlém čtení 

se může stát, že se žák bude domnívat, že se jedná o velmi snadnou úlohu a nepocítí nutnost 

vytvoření situačního modelu. Jednoduše přejde ze slov rovnou k výpočtu. Využije dvě zmíněná 

čísla tedy 3 450 a 6 a klíčové slovo „krát“ a vytvoří chybný matematický model 3 450 ∙ 6.  

Nyní se pokusme udělat stejný rozbor s úlohou 2. Začátek bude shodný. Žák může klidně 

dojít ke stejnému výpočtu, ale po jeho vytvoření, nebo možná ještě spíše v průběhu jeho 

vytváření si s větší pravděpodobností nežli v úloze 1 může uvědomit vlastní chybu. A to proto, 

že zjistí, že jeho výsledek bude směřovat k nesmyslně vysokému počtu profesorů oproti počtu 

studentů. Po tomto uvědomění lze předpokládat, že se žák navrátí zpět na začátek, uvědomí 

si nutnost tvorby situačního modelu a úlohu vyřeší správně.  

Podobné dvojice úloh je tedy možné v praxi využít např. k tomu, abychom zjistili, zda žáci 

opravdu neumí pracovat s antisignálem (pak by s určitou pravděpodobností chybovali v obou 

úlohách), anebo nečtou pozorně a neuvědomují si nutnost tvorby situačního modelu (pak by 

spíše chybovali v úloze s hřebíky a šroubky nežli v úloze se studenty a profesory).4  

Uvedený postup předpokládá, že žáci svůj výsledek vždy vztáhnou k věcné podstatě úlohy. 

Nicméně máme zmapované úlohy, ve kterých děti svou chybu neobjevily, ani když byl jejich 

výsledek při uplatnění „selského rozumu“ jasně chybný. Například jsme se setkali se slovními 

úlohami, v nichž někteří žáci uvedli jako výsledek, že jedno dítě snědlo k obědu 3 celá pečená 

kuřata nebo že na jednodenním výletu skupina dětí ušla 210 kilometrů. V těchto případech tedy 

žáci nedokázali uplatnit zkušenosti z běžného života, které by je upozornily na to, že použitá 

strategie řešení nebyla úspěšná. To znamená, že při řešení slovní úlohy zůstali pouze 

v matematické rovině a při vstupním porozumění úloze či při kontrole výsledku nevyužili 

situační model (resp. nikoliv adekvátní situační model).5 Podobná zkratkovitost, která existuje 

u řady žáků, je také vysvětlením, proč výše zmiňované návodnosti fungují pouze částečně. Co 

z toho vyplývá pro školní výuku? Při zadání slovních úloh je důležité věnovat pozornost tvorbě 

situačního modelu.  

To, jak žáci k řešení úlohy přistoupí, však není dáno pouze povahou samotných úloh, ale 

samozřejmě také žákovými schopnostmi a zkušenostmi (a to i mimoškolními). V našem 

výzkumu jsme například dospěli k zajímavým zjištěním v oblasti chápání úloh chlapci a 

dívkami. Rozdíly v úspěšnosti řešení námi zadávaných úloh byly obecně mezi pohlavími spíše 

zanedbatelné. U jedné dvojice úloh (Vondrová et al., 2019, s. 392) tomu však bylo jinak.6  

Úloha 1 (bez vazby): Paní Dvořáková ve svém krámku prodává sady k výrobě náramků. 

K přípravě těchto sad potřebuje 15krát více modrých než bílých korálků. Modré korálky 

se prodávají v balíčcích po 200 kusech. Paní Dvořákové zbývá na skladě ještě 6 takových 

balíčků s modrými korálky, ale již nemá žádné bílé. Bílé korálky se prodávají v balíčcích 

po 20 kusech. Kolik potřebuje koupit balíčků bílých korálků? [4 balíčky] 

Úloha 2 (s vazbou): Paní Dvořáková ve svém krámku prodává náramky z korálků. 

K výrobě náramků potřebuje 15krát více korálků než navlékacích stužek. Korálky se 

 
4 Samozřejmě nelze obě úlohy zadávat žákům v ten samý den a se shodnými čísly, jinak budou výsledky 

výrazně zkresleny. Jako nejlepší způsob získání informací o žákově uvažování je rozhovor s konkrétním žákem 

přímo při řešení dané úlohy.  
5 Přirozeně je možné, že si žáci byli vědomi nesmyslnosti odpovědi, ale byli smířeni s tím, že některé slovní 

úlohy nesmyslné jsou. 
6 Kurzíva nebyla v zadání pro žáky použita. 
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prodávají v balíčcích po 200 kusech. Paní Dvořákové zbývá na skladě ještě 6 takových 

balíčků s korálky, ale již nemá žádné stužky. Stužky se prodávají v balíčcích po 

20 kusech. Kolik potřebuje koupit balíčků navlékacích stužek? [4 balíčky] 

Jedná se opět o dvě matematicky zcela shodné úlohy, které se však liší v parametru 

návodnosti vazby. V úloze 1 se náramky vyrábí z bílých a modrých korálků (nelze 

předpokládat, že některých je více a některých méně), v úloze 2 se však náramky vyrábí ze 

stužek a korálků (lze předpokládat, že stužek je méně než korálků).  Úloha 2 byla podle našeho 

předpokladu opravdu výrazně snazší než úloha 1, ovšem pouze pro skupinu dívek. U chlapců 

nebyly mezi úlohami rozdíly. Při rozhovorech s vybranými žáky se pak ukázalo, že někteří 

chlapci návodnost vazby v úloze 2 vůbec neviděli. Někteří chlapci se totiž domnívali, že paní 

Dvořáková prodává náramky a stužky, přičemž na výrobu náramků potřebuje 15krát více 

korálků než na výrobu stužek.  Můžeme zde tedy sledovat jisté přestrukturování základního 

schématu úlohy, a to tak, aby odpovídalo něčemu, s čím má žák zkušenost nebo co si dokáže 

(lépe) představit.  V takovémto uchopení úlohy se vliv vazby zcela vyrušil. Bez rozhovoru 

s žáky a bez výzvy k tomu, aby nám svoje chápání úlohy znázornili, by to však nebylo možné 

zjistit. Na obr. 1 vlevo žák znázornil náramek (na který potřebuje 15krát více korálků), vpravo 

pak stužku. 

 
Obr. 1: Příklad znázornění korálků a stužek (Vondrová et al., 2019, s. 229) 

Co tedy může podpořit žáky při tvorbě situačního modelu?  

• Učitelé by měli zdůrazňovat nutnost tvorby situačního modelu a vést žáky k jeho 

využívání.  

• Vhodné je zadávání nestandardních úloh, u nichž není na první pohled zřejmé, jaký 

postup je třeba při řešení využít. Takové úlohy mohou mít vhodnou diagnostickou 

funkci.  

• Pokud je to časově možné, je vhodné občasné zařazení úkolu na reprodukci úlohy, kdy 

má žák za úkol převyprávět obsah úlohy. Zde se může velmi dobře ukázat, zda žák 

opravdu reálně řeší zadanou úlohu (a vytváří situační model této úlohy), či zda je jeho 

uchopení úlohy blíže k úloze prototypické nežli k úloze zadané.  

• Další možností je zadání úloh bez závěrečné otázky, kdy je úkolem žáka tuto otázku 

navrhnout. Takto zjistíme, zda žák správně pochopil podstatu úlohy.  

Zajímavou aktivitou, která rovněž podporuje uvažování žáků o slovních úlohách, je tvorba 

vlastních slovních úloh podle zadaných kritérií. Žákům můžeme například zadat matematický 

model slovní úlohy a vyzvat je k tvorbě vlastního situačního modelu až na úroveň textového 

zadání slovní úlohy.  

V našem výzkumu jsme žákům zadali takovýto úkol:  

Váš úkol bude tentokrát neobvyklý. Představte si, že byste vytvářeli novou zábavnou 

učebnici matematiky pro 7. ročník. Její součástí musí být i slovní úlohy, které ověřují 

určité typy výpočtů. Zkuste tedy ke každému z následujících dvou výpočtů vymyslet 

jednu slovní úlohu. Výpočty jsou složeny z více kroků a úloha vždy musí zahrnovat 

všechny kroky. Snažte se, aby úlohy byly pro děti vašeho věku zajímavé. 
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Vytvoř slovní úlohu, která je řešitelná pomocí následujícího výpočtu: 

600 : 100 = 6 

       6 ∙ 18 = 108 

Z reakcí žáků se zdálo, že je úkol zaujal. Motivovala je rovněž skutečnost, že vytvořené 

úlohy mohli následně zadat k řešení žákům z paralelní třídy. A jak si s tvorbou úloh žáci 

poradili? Zhruba dvě třetiny žáků dokázaly navrhnout úlohu řešitelnou pomocí uvedených 

výpočtů.  Úlohy vypadaly např. takto (uvádíme je ve tvaru, v jakém je žáci vytvořili, tedy i 

s chybami):  

„Kuchařky vaří obyčejně 600 litrů čaje na týden, ale kvůli tomu, že 18 ze 100 žáků je na 

ŠVP, kuchařky musí uvařit méně čaje. O kolik litrů musí kuchařky uvařit méně čaje?“  

„Klaun má zásobu svých červených nosů, ale přišel na něj exekutor pro používání MHD 

na černo. Předtím měl 18 sad po 600 nosech, ale exekutor každou jeho sadu zmenšil 

stokrát. Kolik má nosů po zásahu exekutora?“ 

„Toyen namaluje každý měsíc 600 obrázků. Obrázky pak od ní odkoupí každý galerista 

po stovce. A) Kolik galeristů si její obrázky koupí za měsíc? B) Kdyby se všichni galeristi 

domluvily, že by každý z nich vystavil 18 obrázků, kolik by jich v galerii Toyen měla?“ 

„Tričko stálo 600 Kč. V úterý si ho pan Novotný koupil. O týden později ho chtěl koupit 

svému synovi, ale když tam přišel, tričko bylo zlevněno o 18 %. O kolik Kč bylo tričko 

zlevněno?“ 

Některé správně navržené úlohy byly v nesouladu s reálným životem. Šlo např. 

o nerealistické ceny či množství.  

„Zájezd do Barcelony stojí 600 Kč pro 100 osob. Kolik stojí zájezd pro 18 osob?“  

„100 lidí si mají rozdělit 600 osmnácti korun kolik dostane jeden korun?“   

V prostředí školní výuky jsou toto situace, které skýtají velmi dobrý materiál pro společnou 

diskusi žáků. Stejně tak je takovýto prostor otevřen i v případě úloh, u nichž se žákům 

nepodařilo zadání zcela splnit.  

„600 panáčků mám rozdělit do 100 krabic. Do každé velké krabice dáme 18 malých 

krabiček. Kolik budeme mít malých krabiček?“ 

„Kuba chodí na šestileté gymnázium. Na škole je 600 žáků. Kolik je na škole ročníků po 

3 třídách, jestliže v jednom ročníku je 100 dětí? Vypočítej kolik žáků píše pravou rukou, 

jestliže víš, že 10 dětí z každého ročníku píše levou?“ 

Závěrem uvedeme několik výsledků z již zmíněné závěrečné práce T. Vítovcové (2020, 

s. 47–48), která zpracovala žákovské odpovědi z dotazníků zadaných v rámci našeho projektu 

GAČR týkající se postupů, které žáci používají při řešení slovních úloh. Celkem pracovala 

s 1 967 dotazníky, které vyplnili žáci 3. až 9. ročníku ze čtyř pražských základních škol. 

[…] žáci podle svých slov nejčastěji používají zápis hlavních údajů (71 % respondentů). 

Naopak rozpomenutí se na podobný typ úlohy nebo podtrhávání údajů v textu využívá 

údajně méně než polovina žáků. Zajímavým rysem je také zjištění, že s výjimkou 

techniky podtržení údajů jsou odpovědi žáků 9. ročníku poměrně odlišné od mladších 

dětí. Podle odpovědí používá téměř 80 % žáků posledního ročníku při řešení slovních 

úloh nákres a rozpomenutí se na podobný typ úlohy, zatímco průměr u těchto dvou 
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postupů v nižších ročnících je okolo 60 %. Podobný jev – jen s menším rozdílem a 

vyššími čísly – sledujeme u zápisu. Naopak zpětný výpočet a vybavení si podobné situace 

v životě používá poměrně málo žáků 9. ročníku. Tyto jevy ale mají obecně sestupnou 

tendenci, o nic překvapivého se tedy nejedná.  

Žáci se také vyjadřovali k tomu, zda jim podle jejich názoru uvedené postupy skutečně 

pomáhají. Snahou bylo zjistit, zda žáci nepovažují některé postupy, které učitelé doporučují, za 

zbytečnou formalitu. 

[…] používané postupy vnímá jako nápomocné zhruba 90 % žáků z těch, kteří daný 

postup používají, a to nezávisle na tom, o který se jedná. Prostudujeme-li pak výsledky 

u jednotlivých ročníků, zdá se, že významu těchto postupů si cení zejména žáci 9. ročníku 

– s výjimkou zápisu jsou v tomto ohledu vždy vysoko nad průměrem. Otázkou je, jak 

tento fakt interpretovat. Volí snad žáci 9. ročníku své postupy uvážlivěji, takže jim také 

více pomáhají? Daří se jim teprve s věkem a větší zkušeností tyto postupy lépe 

uplatňovat? Nebo je to otázka konkrétního učiva či složitosti přímo slovních úloh? 

(Vítovcová, 2020, s. 48) 

Konečně jsme se žáků v dotazníku ptali i na to, zda používají postupy z řešení slovních úloh 

i v reálném životě.  

Asi dvě třetiny všech žáků odpověděly, že ne. Tento počet je mírně vyšší u žáků 

posledních tří ročníků, největší souvislost slovních úloh a reálného života vidí žáci 

v 5. ročníku. Mezi konkrétními situacemi, ve kterých žáci vidí využití slovních úloh, se 

nejčastěji objevovalo nakupování (počítání celkové ceny nákupu, vracení peněz, 

zaokrouhlování, výpočet ceny po slevě) a vaření (úprava receptu pro jiné množství, 

převody jednotek objemu či váhy, poměr při ředění např. sirupu). V nezanedbatelném 

počtu se také objevilo dělení něčeho (např. bonbonů) mezi několik dětí či pro zvířata a 

měření času (několikrát se objevoval motiv odměřování zbývajícího času do konce 

vyučování). S výjimkou několika témat (např. poměr) na tyto situace obvykle stačí 

znalosti z matematiky do 6. ročníku, což je možná důvodem, proč si starší žáci učivo 

matematiky s reálným životem tolik nespojují. (Vítovcová, 2020, s. 48–49) 
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[Stránka je úmyslně prázdná.]  
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3. Tvorba legendy a strategie 

řešení slovních úloh 

Při uchopování zadání slovní úlohy řešitel reprezentuje (kóduje) zadání úlohy, tedy převádí 

slovně zadanou úlohu do vhodného znakového systému, kterým přehledněji a úsporněji 

zaznamená objekty a jejich vztahy, podmínky a neznámé řešené úlohy. Výsledný písemný 

záznam nazýváme legendou.  

Při dlouhodobém sledování typů legend, které používají čeští žáci při uchopování zadání 

slovní úlohy, a při rozhovorech s učiteli se ukazuje, že nejčastěji se vyskytuje slovní legenda 

(Novotná, 2000). Tímto typem legendy rozumíme zkrácený záznam zadání tvořený slovy, která 

řešitel považuje za významná pro převedení zadané slovní úlohy na úlohu čistě matematickou, 

případně jejich zkratkami. Slova jsou uspořádána do schématu, které je pro řešitele přehledné. 

Mohou být doplněna některými dalšími symboly, jako jsou např. řady teček, šipky, svorky 

apod., použitými pro přesnější popis vztahů ze zadání (viz obr. 2a). Speciálním případem slovní 

legendy je tabulková legenda, kdy jsou informace ze zadání uspořádány do formy tabulky (viz 

obr. 2b). 

Dalším rozšířeným typem je tzv. obrázková legenda. O obrázkové legendě hovoříme tehdy, 

když řešitel zachytí informace uvedené v zadání do formy schématu nebo obrázků, které 

s různou mírou věrnosti odpovídají kontextu úlohy. Obrázky mohou být vybaveny též slovními 

poznámkami (viz obr. 2c). Obrázkové reprezentace patří k nejstarším nástrojům používaným 

při řešení úloh. Žáci mohou vytvořit i kombinované zápisy. 

Petr, David a Jirka hrají kuličky. Dohromady mají 198 kuliček. Petr má šestkrát víc 

kuliček než David a Jirka má dvakrát víc kuliček než David. Kolik kuliček má Petr, kolik 

David a kolik Jirka? (Novotná, 2000, s. 30) 

 

  

 
a) b)  c) 

 
Obr. 2: Ukázky legend – a) slovní legenda; b) tabulková legenda; c) obrázková legenda  

Volba typu legendy je silně ovlivněna tím, jaké legendy učitel žákům předkládá (či jaké 

legendy dokonce vyžaduje), a předchozí zkušeností žáka s úspěšným uchopením zadání slovní 

úlohy. Proto je důležité, aby byli žáci seznámeni s co nejrozmanitějšími metodami, jak lze pro 

danou úlohu vytvořit legendu, a aby měli možnost sami se rozhodnout, kterému způsobu dají 

při řešení úlohy přednost. Tvorba legendy je aktivní proces, na kterém mají participovat žáci.  

Při řešení slovní úlohy může žák použít různé strategie. Jejich možné třídění přináší práce 

(Novotná, Eisenmann, Přibyl, 2015): 

• Pokus je nejprimitivnější způsob vypořádání se s úlohou. Řešitel si neklade otázku, zda 

úlohu správně vyřešil. Plní pouze cíl „vyřešit problém“, a to jen jednou, bez vnitřní zpětné 

vazby o správnosti řešení.  
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• Přímý způsob je založen na použití naučené znalosti, algoritmu. Řešitel zná nejenom 

požadovaný algoritmus řešení, ale je také schopen si uvědomit, že ho má použít, a použije 

ho.  

• Při použití heuristické strategie řešitel nemá požadované znalosti, nezná vhodný algoritmus 

nebo je neumí použít. Přímým způsobem tedy nedokáže úlohu vyřešit, je však motivován 

k řešení úlohy. Heuristická strategie mu umožní úlohu vyřešit. 

Algoritmem zde označujeme sled kroků, které (za přítomnosti mechanických výpočtů) vedou 

k řešení všech úloh určitého typu bez ohledu na schopnosti řešitele a jeho pochopení podstaty 

úlohy. Za algoritmický postup řešení úloh považujeme přímé řešení klasickou (naučenou) 

cestou (například algebraicky rovnicí, geometricky atd.). 

Heuristickou strategií rozumíme ve shodě s (Polya, 1945, 2016) neobvyklé (alternativní) 

řešení, které se neshoduje s klasickým přímým řešením. Při tomto postupu řešitel střídá 

konvergentní (myšlenky se sbíhají k cíli – k jedinému správnému řešení) a divergentní (řešení 

ve více rovinách, směrech) myšlení. Uvedeme ilustrace některých heuristických strategií, které 

jsou využitelné v hodinách matematiky (Kopka, 2016; Novotná, Eisenmann, Přibyl, 2015).7  

Strategie analogie: Máme-li řešit určitou úlohu, najdeme analogickou úlohu, tj. úlohu, která 

bude o jiném objektu pojednávat podobným způsobem (tedy úlohu s analogickou strukturou). 

Pokud se nám podaří tuto novou úlohu vyřešit, nebo pokud její řešení známe, můžeme často 

metodu jejího řešení nebo výsledek použít i při řešení původní úlohy. 

Adam říká: „Nejprve jsem prohrál polovinu svých skleněnek a pak ještě polovinu toho, 

co mi zbylo, a teď mám jen 19 skleněnek.“ Kolik skleněných kuliček měl Adam původně? 

Řešení: Vytvoříme jednodušší úlohu, analogickou s naší úlohou. Řekněme, že Adamovi na 

konci zůstala jen jedna kulička. To znamená, že před druhou hrou měl dvě kuličky, a na úplném 

začátku čtyři kuličky. Na začátku měl tedy čtyřnásobný počet kuliček než na konci. Vrátíme se 

k původnímu zadání: 19 ∙ 4 = 76.  

Na začátku měl Adam 76 kuliček. 

Pokus – ověření – korekce: Při použití této strategie nejprve na základě našich zkušeností 

odhadneme řešení předložené úlohy. Následně ověříme, zdali toto řešení vyhovuje zadání. Další 

případný odhad již uděláme na základě toho, jak vyšel předchozí výsledek. Takto postupujeme 

dále až do nalezení řešení.  

Určete dvě po sobě následující lichá přirozená čísla tak, aby jejich součin byl 323. 

Řešení: Volíme postupně obě lichá čísla a zkoumáme jejich součin. Podle posledního sloupce 

se pak rozhodujeme, zda čísla zvětšíme, nebo zmenšíme, dokud nezískáme řešení. 

První liché číslo Druhé liché číslo Součin čísel Je to číslo 323? 

1 3 3 Není, je to málo. 

11 13 143 Není, je to málo. 

21 23 483 Není, je to moc. 

19 21 399 Není, je to moc. 

17 19 323 Ano, to je ono. 

 

 
7 Úlohy a popis heuristických strategií jejich řešení v této kapitole jsou vesměs převzaty z výzkumu v projektu 

GAČR 407/12/1939 (v některých případech s mírným přeformulováním). 
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Systematické experimentování: Při této strategii se pokoušíme nalézt řešení úlohy pomocí 

jednotlivých experimentů. Nejprve vhodně aplikujeme algoritmus, pomocí kterého se snažíme 

vyřešit úlohu. Pak systematicky měníme vstupní hodnoty algoritmu tak dlouho, až nalezneme 

správné řešení. 

Obvod obdélníku je 48 cm. Zjistěte velikosti jeho stran, víte-li, že jsou v poměru 5 ∶ 3. 

Řešení: Víme, že strany obdélníku jsou v poměru 5 : 3. Víme, že jeho obvod je 48 [= 2(a + b)]. 

Součet stran obdélníku je tedy 24 [= a + b]. Strany obdélníku musí být tedy určitě delší než 

5 cm a 3 cm. 

Co kdybychom je zdvojnásobili? Měřily by tedy 10 cm a 6 cm, ale to je stále málo. 

Co kdybychom je ztrojnásobili? Měřily by tedy 15 cm a 9 cm, a to je ono. 

Přeformulování úlohy: Při použití této strategie přeformulujeme zadanou úlohu na novou, 

někdy zcela jinou, úlohu, která je pro nás snadnější k řešení a jejíž řešení je buď přímo řešením 

původní úlohy, nebo nám její řešení podstatně přibližuje.  

Plavec plaval proti proudu řeky a v bodě A ztratil čepici. Plaval dál ještě 5 minut, pak se 

otočil a plaval dolů po proudu řeky. Čepici dostihl pod mostem 500 m od bodu A. Jaká 

byla rychlost toku řeky? 

Řešení: Představme si, že voda je stojatá a čepice zůstává na místě A. Nechť se most teoreticky 

posouvá rychlostí toku řeky k bodu A. Potom plavec plave 5 minut na jednu stranu a stejnou 

rychlostí ten samý úsek na druhou stranu (opět 5 minut) a „dohoní“ čepici v bodě A pod 

posunutým mostem. To znamená, že most se za 10 minut posunul o 500 metrů, a tedy za minutu 

urazil 500/10 = 50 metrů, což ve skutečnosti obnáší rychlost toku řeky. Řeka tedy tekla rychlostí 

50 metrů za minutu. 

Řešitelský obrázek: Při použití grafické cesty si úlohu znázorníme pomocí obrázku. V něm 

vyznačíme to, co je dáno, a často i to, co chceme získat. Někdy nás již pomocí tohoto znázornění 

napadne řešení dané úlohy. Ve většině případů však s obrázkem různě manipulujeme (např. 

dokreslujeme vhodné pomocné prvky) a pomocí takto doplněného obrázku úlohu vyřešíme. 

Takovému obrázku pak říkáme řešitelský obrázek. Speciálním případem, který je využíván 

poměrně často, je využití grafů funkcí.  

Na začátku měla Marie o 10 Kč více než Pavla. Obě získaly další peníze. Pavle se podařilo 

do dnešního dne svou částku zdvojnásobit, Marii přibylo 20 Kč. Nyní mají obě stejně. 

Kolik Kč měla každá z nich na začátku? (Novotná, 2000, s. 34)  

 
Na začátku měla Pavla 30 Kč a Marie 40 Kč. 

Vypuštění podmínky: Pokud nejsme schopni při řešení nějaké úlohy splnit najednou všechny 

její požadované podmínky, můžeme se pokusit některou z nich (či postupně i více z nich) 
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vypustit. Pokud se nám povede takto oslabenou úlohu vyřešit, k vypuštěné podmínce se vrátíme 

a úlohu se pokusíme dořešit.  

Pavlík má donést na hodinu kreslení desku z kartónu ve tvaru obdélníku, jehož strany 

jsou v poměru 3 : 2 a jehož úhlopříčka má délku 40 cm. Poraďte Pavlíkovi, jak může 

desku na kartónu nakreslit. 

Řešení: Vypustíme-li podmínku „úhlopříčka má délku 40 cm“, dostáváme velmi jednoduchou 

úlohu. Sestrojíme obdélník AKLM, jehož strany budou mít délku např. 3 cm a 2 cm. Hledaný 

obdélník je pak se sestrojeným obdélníkem stejnolehlý podle středu A. Vrchol C tedy leží na 

polopřímce AL ve vzdálenosti 7 cm od vrcholu A. Další postup konstrukce je zřejmý. 

Cesta zpět: Při této strategii předpokládáme, že to, co máme dokázat, resp. vypočítat, 

zkonstruovat, platí, resp. existuje. Pak se snažíme z toho předpokladu odvodit něco, co už víme 

nebo co se dá lehko dokázat, resp. vypočítat či zkonstruovat. Od koncové situace se tak snažíme 

přiblížit se co nejvíce k situaci počáteční. Postup pak v konečném důkazu, výpočtu či konstrukci 

obrátíme.  

Tatínek dal Janě tuto hádanku: „Myslím si číslo. Když k němu přičtu 300 a odečtu 165, 

dostanu číslo, které je pětkrát větší než číslo 79. Které číslo jsem si myslel?“ Poraďte 

Janě, jak může najít správnou odpověď.  

Řešení: Nejprve vypočítáme číslo, ke kterému máme podle instrukcí dojít: 5 ∙ 79 = 395. Nyní 

provedeme inverzní operace k operacím zadaným: 

395 + 165 – 300 = 260. 

Hledané číslo je 260. 

Zobecnění a konkretizace: Těmto dvěma strategiím by se ve školské matematice měla věnovat 

mimořádná pozornost, protože obě stojí v samotném centru toho, čemu se říká matematické 

myšlení. Velmi úzce spolu souvisejí. Někdy máme zadanou úlohu, pro kterou se ukáže, že 

pomocí její konkretizace dostaneme úlohu, kterou umíme vyřešit, a že pomocí tohoto řešení 

dokážeme vyřešit i původní úlohu. Návrat k původní úloze pak představuje zobecnění. Někdy 

naopak zadanou úlohu zobecníme a dostaneme tak úlohu, kterou jsme schopni vyřešit. Pomocí 

konkretizace se pak následně vrátíme k původní úloze.  

Obchodník koupil knihu za jednu sedminu její původní ceny a prodal ji za tři osminy její 

původní ceny. Jaký zisk v procentech má obchodník?  

Řešení: Proveďme konkretizaci úlohy a předpokládejme, že původní cena knihy byla např. 

56 Kč. Obchodník tedy koupil knihu za 8 Kč a prodal ji za 21 Kč. Jeho zisk snadno spočítáme: 

21 – 8 = 13 Kč. Zisk v procentech činí: 
13

8
. 100 = 162,5. Na základě naší konkretizace jsme 

získali jeden výsledek. Několika dalšími volbami ceny knihy bychom mohli snadno ověřit, že 

na volbě původní ceny nezáleží, a provést tak zobecnění našeho výsledku. Obchodníkův zisk 

byl 162,5 %. 

Zavedení pomocného prvku: Při řešení matematických úloh se někdy ukazuje jako vhodné 

do tohoto řešení vložit pomocný prvek. Můžeme při tom být vedeni např. přesvědčením, že tím 

převedeme danou úlohu na úlohu, kterou jsme již dříve řešili, nebo že vznikne jednodušší úloha, 

kterou již budeme schopni vyřešit.  
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Štít na domě má tvar pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku ABC s pravým úhlem 

při vrcholu C, do kterého je vepsána část kružnice, jak je znázorněno na obrázku: 

 

Část tvořenou kruhovou výsečí je potřeba natřít barvou. Pro odhad ceny natření potřebuje 

natěrač odhadnout množství barvy, kterou bude potřebovat. Ví, kolik barvy potřebuje na 

natření 1 m2 plochy. Pro výpočet potřebuje vědět, jaký je obsah kruhové výseče, kterou 

bude natírat. Určete tento obsah, jestliže velikost přepony trojúhelníku ABC je 8 m. 

Řešení: Pro správné vyřešení úlohy je třeba zjistit poloměr kružnice vepsané. Na obrázku je 

tento poloměr vyznačen jako úsečka 𝐶𝑇𝑎. 

 
Pak již jde jen o použití vzorce pro obsah kruhu 𝑆 = 𝜋𝑟2, kde 𝑟 = |𝐶𝑇𝑎|, a uvědomění si 

faktu, že vyznačená část kruhu je její čtvrtina. 

Velikost úsečky 𝐶𝑇𝑎 můžeme snadno zjistit např. takto: Do zadaného obrázku si přikreslíme 

pomocný prvek. Na obrázku je vyznačen červeně. 

 
Je to Thaletova (půl)kružnice se středem v bodě 𝑇𝑎 a poloměrem |𝐶𝑇𝑎|. Protože |𝐶𝑇𝑎| je 

námi hledaný poloměr kružnice vepsané a z Thaletovy kružnice je patrno, že |𝐶𝑇𝑎| = |𝐴𝑇𝑎|, je 

jasné, že velikost 𝐶𝑇𝑎 je rovná polovině velikosti strany 𝐴𝐵, tedy 4 m. 

Rozklad na jednodušší případy: Při této metodě rozložíme zadanou úlohu na několik 

jednodušších úloh, které vyřešíme. Řešení zadané úlohy pak dostaneme spojením řešení všech 

jednodušších úloh.  

Stánek s občerstvením nabízí tři různá jídla – hamburgery, pizzy a langoše. Za jeden den 

se dohromady prodalo 288 kusů hamburgerů a langošů. Prodalo se čtyřikrát víc 

hamburgerů než pizz a sedmkrát víc langošů než hamburgerů. Kolik se prodalo 

hamburgerů, kolik langošů a kolik pizz? (Novotná, 2000, s. 64) 

Řešení: Jedná se o úlohu o dělení celku na tři nestejné části. Její řešení můžeme rozdělit na 

řešení dvou jednodušších úloh A, B: 
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Úloha A (dělení celku na dvě nestejné části): Za jeden den se dohromady prodalo 

288 kusů hamburgerů a langošů. Prodalo se sedmkrát víc langošů než hamburgerů. Kolik 

se prodalo hamburgerů a kolik langošů? 

Úloha B: Za jeden den se prodalo 36 kusů hamburgerů. Prodalo se čtyřikrát víc 

hamburgerů než pizz. Kolik se prodalo pizz? 

Užití falešného předpokladu: Tato strategie patří díky svému počátečnímu kroku do skupiny 

heuristických strategií označovaných jako experimentování. Řešitel na začátku určí odhad 

výsledku, u kterého si je však vědom toho, že je pravděpodobně nesprávný (falešný). Provede 

ověření, v rámci kterého zjistí nejen, jestli jeho hodnota vyhovuje zadání úlohy (tak, jak to 

probíhá i u strategií Pokus – Ověření – Korekce a Systematické experimentování), ale i to, jak 

moc se od hodnoty požadované liší. Přesněji řečeno, kolikrát je hodnota ze zadání jiná než 

hodnota, kterou získal. Na základě tohoto zjištění provede úpravu předpokládaného výsledku. 

Podstatný je však charakter této korekce. Řešitel totiž neučiní, tak jako u strategie Pokus – 

Ověření – Korekce, další odhad, ale sofistikovaně již provede výpočet vedoucí k výsledku. Na 

rozdíl od jiných druhů experimentování tato strategie není univerzální, ale je specifická jen pro 

určité typy úloh. Mezi tyto úlohy patří ty, u kterých se v zadání objevuje hodnota, mající 

poměrový vztah k hledané hodnotě. Z matematického pohledu v pozadí těchto úloh stojí 

linearita vztahů. Strategie je vhodná pouze pro úlohy, kde výstupní hodnoty jsou lineárně 

závislé na vstupních hodnotách. Určením koeficientu podobnosti získáme údaj, jak změnit 

předpokládanou hodnotu výsledku (falešný předpoklad).  

Hlava ryby váží 
3

1
 celé ryby, její ocas váží 

4

1
 celé ryby a její tělo váží 30 uncí (viz 

obrázek). Kolik váží celá ryba?            

 

 

 

 

Řešení: Předpokládejme např., že celá ryba váží 12 uncí. Pak její hlava podle podmínek 

v zadání váží 4 unce a její ocas 3 unce. Její tělo tedy váží 5 uncí. Tělo ryby je však šestkrát 

těžší. Protože je její tělo šestkrát těžší, musí být šestkrát těžší i hlava a ocas. Celá ryba tedy 

váží 72 uncí. 
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4. Parametry ovlivňující 

obtížnost slovní úlohy 

a metodická doporučení 

Žákům v českých (a nejen v českých) školách činí řešení slovních úloh často značné obtíže. 

Všeobecně je přijímáno, že základní obtíže žáků specifické pro řešení slovních úloh lze shrnout 

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.  

Někdy mohou být příčinou obtíží i charakteristiky slovní úlohy. Ve výše zmíněném 

výzkumu slovních úloh jsme se podrobně věnovali právě těm parametrům, u nichž jsme 

předpokládali, že mohou obtížnost slovní úlohy zvýšit. Jak ukazují výsledky popsané v knize 

(Vondrová et al., 2019), ne vždy se nám negativní vliv parametru na úspěšnost žáků podařilo 

prokázat. Domníváme se, že pro učitele je znalost rysů slovních úloh, které potenciálně mohou 

žákům řešení úloh ztížit, užitečná. Úlohy s nižší úspěšností mohou posloužit i jako odrazový 

můstek pro třídní diskusi, která má upozornit žáky na určité skryté charakteristiky úloh a z nich 

plynoucí chybná řešení. Díky znalosti různých parametrů úlohy a povědomí o jejich obtížnosti 

může učitel lépe předvídat, které úlohy v učebnici mohou žákům dělat potíže, a lépe si tak 

rozvrhnout, zda se úloze hodlá v hodině věnovat, a připravit si strategie, jak s žáky problémy 

překonat. Konečně je povědomí o tom, jak lze zadání úlohy ztížit či naopak zjednodušit, 

užitečné i pro tvorbu gradovaných úloh či naopak úloh srovnatelné obtížnosti. Proto zde na 

některé parametry upozorníme. Dvěma z nich (přítomnosti antisignálu a přítomnosti čísla v roli 

operátoru) budeme věnovat větší pozornost v oddíle 4.2 a 4.3 i z hlediska metodických 

doporučení pro výuku na 1. stupni základní školy. 

4.1 Některé parametry obtížnosti slovních úloh 

Parametry budeme ilustrovat příklady úloh8 z našeho výzkumu, které lze nalézt v příloze 4 

knihy (Vondrová et al., 2019). V závorce u úloh je pro zajímavost uvedena průměrná úspěšnost, 

které dosáhli žáci v našem výzkumu. 

Zkušenostní kontext: Žáci nemají stejné zkušenosti ani z běžného života, ale ani z vyučování 

matematice a dalším předmětům. Známost kontextu úlohy může být pro některé žáky 

nápomocná, pro některé irelevantní, a pro některé může mít i negativní vliv na řešení úloh. 

 
8 Dále uvedené dvojice úloh se liší právě jedním parametrem, což nám umožnilo vliv tohoto parametru blíže 

prozkoumat. Nicméně v knize (Vondrová et al., 2019) je možné najít i naše závěry týkající se kombinovaného 

vlivu různých parametrů, kdy na jedné straně mohou dva komplikující parametry úlohu ztížit natolik, že ji žák již 

řešit nezvládne, a na druhé straně může upozornit žáka na to, že je třeba úloze věnovat větší kognitivní úsilí, díky 

čemuž je pak úspěšný. 
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V našem výzkumu jsme nedospěli k jednoznačným výsledkům. Paradoxně měl neznámý 

kontext někdy vliv pozitivní. Žáci se totiž u úlohy s neznámým kontextem méně dopouštěli 

povrchových strategií, jako by u známého kontextu byli vedeni pocitem, že nemusejí 

vynakládat velké kognitivní úsilí. 

Zde uvedeme dvě dvojice úloh, které se liší právě jen kontextem a u nichž se ukázalo, že 

neznámý kontext byl pro žáky obtížnější. První dvojice je určena pro 5. ročník, druhá pro 9. 

Sestřenice Hana nakupuje sešity v internetovém obchodě, kde právě dnes stojí všechny 

červené linkované sešity stejně. Má 150 Kč a ty jí stačí přesně na 6 sešitů. Kolik sešitů 

by nejvíce mohla koupit, kdyby měla 120 Kč? (72 %) 

Finanční společnost kupuje akcie na světové burze, kde po celý den stojí všechny akcie 

firmy MIST stejně. Společnost má 150 eur a to jí stačí přesně na 6 akcií. Kolik akcií by 

nejvíce mohla koupit, kdyby měla 120 eur? (65 %) 

 

380 dětí je zapsáno do tří kroužků: gymnastiky, košíkové a plavání. Všechny tyto kroužky 

se konají ve stejnou dobu ve středu večer. Košíkovou navštěvuje třikrát víc dětí než 

gymnastiku, plavání o 114 dětí víc než košíkovou. Kolik dětí je zapsáno do jednotlivých 

kroužků? (57 %) 

380 členů parlamentu v jisté cizí zemi je rozděleno do tří politických klubů: liberálů, 

konzervativců a zelených. Každý poslanec může být členem jen jednoho klubu. Klub 

liberálů má třikrát více členů než klub konzervativců, klub zelených o 114 členů víc než 

klub liberálů. Kolik členů mají jednotlivé politické kluby? (44 %) 

Vliv zkušenostního kontextu se může lišit v závislosti na věku žáka. S přibývajícími 

zkušenostmi a matematickými znalostmi přestává být neznámost kontextu pro žáky problém. 

Kontext má vliv i z hlediska motivace. Naše doprovodné kvalitativní šetření naznačilo, že 

žáci dávají přednost úlohám z prostředí běžného života v rodinách a ve škole a také z oblastí 

jejich specifických zájmů (např. počítačových her). 

Přítomnost nadbytečných informací v zadání úlohy a délka textu: Zařazení nadbytečných 

údajů obvykle prodlužuje text zadání. To platí i v případě dodání nadbytečných číselných údajů, 

které mohou být zařazeny v různých částech zadání. Pokud byl nadbytečný text dodán na 

začátek úlohy, úloha nebyla pro žáky obtížnější. U následující dvojice úloh se ale rozdíl u žáků 

3. a 4. ročníku projevil. Žáci byli méně úspěšní při řešení druhé úlohy, která obsahuje 

nadbytečné informace a je delší. 

Záchranná stanice přijala do své péče 27 ježčích mláďat. Ježci budou rozděleni do krabic 

po třech. V každé krabici jsou potřeba dvě misky, jedna na vodu a jedna na jídlo. Kolik 

misek pro ježky potřebuje záchranná stanice celkem? (47 %) 

Záchranná stanice pro živočichy v Praze Jinonicích pomáhá přežít zimu mimo jiné i 

mláďatům ježka obecného. Letos na podzim přijala do své péče 27 ježčích mláďat. Ježci 

budou rozděleni po třech do krabic se senem a domkem na spaní. V každé krabici jsou 

potřeba také dvě misky, jedna na vodu a jedna na jídlo. Kolik misek pro ježky potřebuje 

záchranná stanice celkem? (39 %) 

Úlohy s nadbytečnými numerickými údaji byly pro žáky obtížnější hlavně v případech, kdy 

se nadbytečný údaj dal z pohledu žáka smysluplně využít při řešení úlohy, viz následující úloha 
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pro 5. ročník. Druhá varianta obsahuje větu s nadbytečným údajem o vztahu mezi žlutou a 

modrou stuhou.  

Na výzdobu školní haly byly použity dlouhé barevné stuhy. Červená stuha měřila 

72 metrů na délku. Byla tedy třikrát delší než modrá stuha. Kolik metrů měřila modrá 

stuha? (80 %) 

Na výzdobu školní haly byly použity dlouhé barevné stuhy. Červená stuha měřila 

72 metrů na délku. Byla tedy třikrát delší než modrá stuha. Žlutá stuha byla o 9 metrů 

delší než modrá. Kolik metrů měřila modrá stuha? (72 %) 

Chce-li učitel rozvíjet schopnost žáků řešit úlohy s nadbytečnými numerickými údaji, je 

nutné dbát na tvorbu situačního modelu. Tedy vést žáky k tomu, aby si situaci představili či 

nějak reprezentovali (viz také kap. 5), protože jen pokud situaci dobře porozumí, dovedou 

vybrat v úloze údaje, které jsou pro její matematický model relevantní. Neméně důležité je, aby 

si žáci osvojili nutnost sémantické zkoušky, tedy ověření, že získaný výsledek dává v kontextu 

úlohy i reálného života smysl. Pokud žák ve výpočtu použije i nadbytečný údaj, zpravidla dojde 

k výsledku, který v daném kontextu smysl nedává. Návyk k provádění sémantické zkoušky 

tedy může žáky upozornit na nesprávnost matematického modelu. 

Přítomnost obrázků či náčrtků v zadání slovní úlohy: Prozkoumali jsme vliv různých druhů 

obrázků v zadání úlohy, přičemž výsledky se pro jednotlivé úlohy většinou lišily. Zajímavý 

rozdíl se projevil u úlohy, která byla ve variantě s obrázkem použita v šetření TIMSS (Tomášek 

et al., 2009, s. 43). Uvedené úspěšnosti jsou pro žáky 8. a 9. ročníku.  

První trubka je dlouhá x metrů. Druhá trubka je y-krát delší než první. Jak dlouhá je druhá 

trubka? Zapiš algebraickým výrazem. (46 %) 

První trubka je dlouhá x metrů. Druhá trubka je y-krát delší než první. Jak dlouhá je druhá 

trubka? Zapiš algebraickým výrazem. 

(29 %) 

Ukázalo se, že žáky obrázek spíše zmátl – měřili délku obou trubek a hledali jejich vzájemný 

poměr (např. že druhá je dvakrát delší než první).  

Ani tzv. řešitelský obrázek (obrázek, pomocí kterého může žák přinejmenším zahájit 

řešitelský proces, obrázek je pro něj tedy nápovědou, jak by mohl postupovat) v následující 

úloze žákům 8. ročníku nepomohl k vyšší úspěšnosti. Je zřejmé, že čeští žáci s ním nemají 

zkušenosti. K této otázce se vrátíme v kapitole 5. 

Kamarádky Kamila a Bára si šetřily peníze na výlet. Na začátku měla Bára o 45 Kč více 

než Kamila. Kamila své počáteční úspory zdvojnásobila a Bára zvýšila své počáteční 

úspory o 75 Kč tak, že před odjezdem na výlet měly obě stejně. Kolik peněz měla na 

začátku Bára a kolik měla Kamila? (28 %) 

Kamarádky Kamila a Bára si šetřily peníze na výlet. Na začátku měla Bára o 45 Kč více 

než Kamila. Kamila své počáteční úspory zdvojnásobila a Bára zvýšila své počáteční 

úspory o 75 Kč tak, že před odjezdem na výlet měly obě stejně. Kolik peněz měla na 

začátku Bára a kolik měla Kamila? (29 %) 

 

Kamila

a 
Bára 
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Jazyková explicitnost zadání: Mezi jazykové parametry patří např. přítomnost modálního 

slovesa, pořadí údajů ve větě, funkční větná perspektiva, explicitní vyjádření celku, pravá a 

nepravá implikace,9 okazionalismus10 a jazyková ustálenost.11 Opakem explicitnosti zadání je 

jeho implicitnost, kdy žák musí významy z textu vyvodit. Uvedeme příklad úlohy pro 8. ročník, 

v jejíž druhé variantě je přítomna právě nepravá implikace. V dalších úlohách se ovšem vliv 

nepravé implikace neprokázal.  

Rodina Ševčíkových byla na letní dovolené. Na každých 21 eur za jídla pro dospělé 

zaplatili rodiče 30 eur za jídla pro děti. Za jídla pro dospělé utratili 630 eur. Kolik utratili 

za stravu celkem? (61 %) 

Rodina Ševčíkových byla na dovolené. Na každých 21 eur za jídla pro dospělé zaplatili 

rodiče 30 eur za jídla pro děti. Kolik utratili za stravu celkem, když za jídla pro dospělé 

utratili 630 eur? (41 %) 

U následující úlohy pro žáky 7. a 8. ročníku jsme prokázali vliv použití fiktivní měny na jejich 

úspěšnost (tato fiktivní měna se často používá v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS). 

Pepa ví, že pero stojí o 1 zed více než tužka. Jeho kamarád za 17 zedů koupil 2 pera a 

3 tužky. Kolik zedů bude Pepa potřebovat, aby si mohl koupit 1 pero a 2 tužky?  (54 %) 

Pepa ví, že pero stojí o 1 korunu více než tužka. Jeho kamarád za 17 korun koupil 2 pera 

a 3 tužky. Kolik korun bude Pepa potřebovat, aby si mohl koupit 1 pero a 2 tužky? (69 %) 

Konkrétní náměty práce se slovními úlohami s cílem, aby žáci dobře porozuměli textu, jsou 

uvedeny v kap. 6. 

Pořadí informací v zadání slovní úlohy: Informace v zadání slovní úlohy mohou být buď 

v pořadí, v jakém jsou potřeba (v jakém po sobě následují v ději), nebo v jiném pořadí. Např. 

u následující úlohy pro 4. ročník byl přesunut výchozí údaj pro výpočet, což mělo výrazný vliv 

na její obtížnost. 

Když tramvaj přijela do zastávky Geologická, bylo v ní 20 cestujících. 8 jich vystoupilo 

a 6 nastoupilo. Na další zastávce Hlubočepy 4 lidé vystoupili a několik lidí nastoupilo. 

V tramvaji pak bylo celkem 17 cestujících. Kolik jich na zastávce Hlubočepy nastoupilo? 

(92 %) 

Tramvaj přijela do zastávky Geologická. 8 cestujících vystoupilo a 6 nastoupilo. Na další 

zastávce Hlubočepy 4 lidé vystoupili a několik lidí nastoupilo. V tramvaji pak bylo 

celkem 17 cestujících. Když tramvaj přijela do zastávky Geologická, bylo v ní 

20 cestujících. Kolik cestujících nastoupilo na zastávce Hlubočepy? (50 %) 

U úlohy pro 9. ročník o dělení celku na nestejné části byla přesunuta informace o celku na konec 

zadání, což opět výrazně snížilo úspěšnost řešení úlohy.   

Studenti Kamil, Eva a David si část prázdnin přivydělávali jako průvodci na zámku. 

Vydělali si celkem 8 800 Kč. O odměnu se spravedlivě rozdělili podle počtu provedených 

 
9 Nepravou implikací rozumíme takovou formulaci, v níž je formálně vyslovena podmínka, která však ve 

skutečnosti podmínkou není. Ve slovních úlohách je nejčastěji uváděna pomocí spojky jestliže, když apod. 
10 Okazionalismy se ve slovních úlohách vyskytují pro označení matematických jednotek jako název měny 

neexistující (hypotetické) peněžní soustavy. 
11 Ve slovních úlohách se objevují stereotypní konstrukce. 
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výprav. Za jednu výpravu získali 40 Kč. Kamil provedl o 12 výprav méně než Eva a 

David měl dvakrát tolik výprav než Kamil. Jak si peníze rozdělili? (28 %) 

Studenti Kamil, Eva a David si část prázdnin přivydělávali jako průvodci na zámku. Za 

jednu výpravu získali 40 Kč. O odměnu se spravedlivě rozdělili podle počtu provedených 

výprav. Kamil provedl o 12 výprav méně než Eva a David měl dvakrát tolik výprav než 

Kamil. Celkem dostali odměnu 8 800 Kč. Jak si peníze rozdělili? (11 %) 

Aditivní a proporční situace: Aditivními, resp. proporčními situacemi rozumíme situace, 

jejichž struktura je aditivní (tj. jejich matematický model je založený na sčítání nebo odčítání), 

resp. multiplikativní (tj. jejich matematický model je založený na násobení nebo dělení, přičemž 

objekty v zadání jsou svázány poměrem). Žáci se od počátku školní docházky seznamují 

s aditivními situacemi, situace s multiplikativní strukturou jsou zařazovány až později. My jsme 

použili aditivní úlohy, které byly úmyslně formulovány tak, aby při povrchním pohledu 

připomínaly úlohy proporční (na přímou úměrnost). První varianta u následující úlohy je 

aditivní (auta jela stejně rychle, ale jedno vyjelo dříve), druhá je proporční (auta vyrazila stejně, 

ale jedno jede rychleji). 

Na rovné dráze jezdí jedno modré a jedno červené závodní autíčko. Jedou stejně rychle, 

ale červené autíčko vyjelo dříve. V okamžiku, kdy mělo modré autíčko ujeto 150 cm, 

červené autíčko mělo ujeto 300 cm. Autíčka přestala jezdit ve stejném okamžiku. Jestliže 

modré autíčko ujelo celkem 600 cm, kolik centimetrů ujelo červené autíčko? 

Na rovné dráze jezdí jedno modré a jedno červené závodní autíčko. Vyjela najednou, ale 

červené jede rychleji. Za stejnou dobu, za kterou modré autíčko ujelo 150 cm, červené 

autíčko ujelo 300 cm. Jestliže modré autíčko ujelo 600 cm, kolik centimetrů za tu dobu 

ujelo červené autíčko? 

Zatímco v 6. ročníku byly obě úlohy pro žáky srovnatelně obtížné (úspěšnost byla 53 %, 

resp. 54 %), v 7. až 9. ročníku byli žáci významně úspěšnější v proporční úloze (např. 

v 7. ročníku dosáhli úspěšnosti 73 % v proporční variantě a jen 40 % v aditivní variantě). 

Souvislost s probíráním úměrnosti ve škole je zjevná. Místo aby si žáci udělali situační model 

(jako v 6. ročníku), automaticky na základě povrchní struktury úlohy předpokládali, že půjde 

o přímou úměrnost. 

U rozvoje porozumění úloh v oblasti úměrností je důležité, aby k jejich řešení nepřistupovali 

žáci schematicky a automaticky nepoužili standardní řešení (v tomto případě trojčlenku) bez 

zvážení hloubkové struktury úlohy. Jak vést žáky k porozumění zadání, podrobně ukazují 

kap. 5 až 7, zde se zmíníme jen o metodickém doporučení, které je výhodné právě u úloh na 

úměrnosti.  

Za prvé, velké nebezpečí plyne z používání prototypických příkladů. Oslabit nesprávná 

očekávání a sílu prototypu může používání úloh, které naruší stereotypní charakter úloh 

s úměrnostmi. Žáci by měli být konfrontováni s různými situacemi, které zahrnují mj. 

i protipříklady proporčních úloh – aditivní úlohy výše uvedeného typu či pseudoproporční 

úlohy.  

Za druhé, kladného efektu dosáhneme, pokud bude žákům ještě před vlastním řešením úloh 

na úměrnosti předložen klasifikační úkol. Uvedeme konkrétní příklad výzkumu, který to 

prokazuje. Van Dooren et al. (2010) zadali žákům devět úloh, které zahrnovaly proporční, 

aditivní a pseudoproporční úlohy, tedy úlohy připomínající úměrnost, kde však veličiny nejsou 

v určitém poměru, např. si pro ně můžeme říct „čím více, tím více“. Žáci neměli úlohy řešit, ale 



 

28 

 

měli je rozdělit podle společných rysů. Ukázalo se, že díky klasifikačnímu úkolu se výkony 

v řešení daných úloh u mnoha žáků zlepšily. Dokázali tedy přenést zkušenosti z klasifikačního 

úkolu do řešení úloh. Zajímavý byl i závěr, že žáci, kteří nejdříve řešili úlohy a teprve pak 

dostali klasifikační úkol, nedokázali tak hluboce promýšlet kritéria klasifikace na rozdíl od 

žáků, kteří nejdříve klasifikovali. Zkušenost s rutinním řešením úloh, kdy žáci i aditivní a 

pseudoproporční úlohy řešili jako proporční, negativně ovlivnila schopnost vidět mezi úlohami 

následně rozdíl. Zdá se tedy, že klasifikační úkol před vlastním vyučováním úměrností je pro 

žáky z hlediska porozumění problematice přínosný.12 Přispívá současně ke snížení tendence 

žáků k povrchovým strategiím řešení slovních úloh obecně (viz také Geary et al., 2008). 

4.2 Přítomnost čísla v roli operátoru v zadání slovní úlohy 

S číslem v tzv. roli operátoru se setkáváme v běžných slovních úlohách na porovnání 

(porovnávacích), např.: 

Derek má 5 autíček, Soňa má o 3 autíčka více. Kolik autíček má Soňa? 

Zatímco číslo 5 v této úloze představuje nějaké konkrétní množství – stav (počet Derekových 

autíček), číslo 3 (resp. slovní obrat „o 3 více“) reprezentuje vztah dvou stavů – množství 

Derekových autíček a množství Soniných autíček. Takové číslo označujeme jako operátor. 

Operátory mohou být aditivní (vedou na sčítání a odčítání) i multiplikativní (vedou na násobení 

a dělení). Mohou představovat buď porovnání dvou stavů, jako např. v úloze s autíčky výše, 

nebo změnu jednoho stavu v jiný stav (např. „Derek měl v kasičce 3 koruny. Babička mu do ní 

5 korun přidala. Kolik korun má Derek v kasičce?“). V roli operátoru může být také výsledek 

úlohy, hledané číslo (např. „Derek má 5 autíček, Soňa má 3 autíčka. O kolik autíček má Derek 

více než Soňa?“). Jsou-li všechna čísla v úloze včetně hledaného čísla v roli operátoru, 

nazýváme takovou úlohu operátorovou. Její obtížnost pro žáky je dána hlavně tím, že v zadání 

není uvedeno žádné číslo v roli stavu, k němuž by žák mohl výpočet vztáhnout. Jako ilustraci 

použijeme dvojici úloh pro 3. ročník a pro 7., resp. 8. ročník. První varianta každé dvojice úloh 

je operátorová, druhá obsahuje i číslo v roli stavu. To je z matematického hlediska nadbytečné 

(úlohu lze řešit bez něho), ale pro žáka může představovat důležitý vstupní údaj, od kterého 

odvíjí výpočet.   

Červené Karkulce trvá cesta k babičce o 19 minut více než vlkovi. Myslivci trvá cesta 

k babičce o 16 minut více než vlkovi. Komu trvá cesta k babičce nejdéle? Vysvětli proč. 

(36 %) 

Červené Karkulce trvá cesta k babičce o 19 minut více než vlkovi. Myslivci trvá cesta 

k babičce o 16 minut více než vlkovi. Vlkovi trvá cesta 21 minut. Komu trvá cesta 

k babičce nejdéle? Vysvětli proč. (59 %) 

 

Indie je rozlohou přibližně třikrát větší než Etiopie, Slovensko je dvacetkrát menší než 

Etiopie a Norsko je šestkrát větší než Slovensko. Kolikrát je Indie rozlohou větší než 

Norsko? (23 %) 

 
12 Právě klasifikační úkol jako vstup do problematiky úměrností navrhla a široce vyzkoušela trojice učitelů 

v rámci dalšího vzdělávání učitelů formou tzv. lesson study. Celý proces výuky úměrností popisuje Holá et al. 

(2015). V materiálu jsou k dispozici i konkrétní situace, které měli žáci klasifikovat podle jejich struktury. 
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Indie je rozlohou přibližně třikrát větší než Etiopie, Slovensko je dvacetkrát menší než 

Etiopie a Norsko je šestkrát větší než Slovensko. Norsko má rozlohu přibližně 300 tisíc 

km2. Kolikrát je Indie rozlohou větší než Norsko? (58 %) 

Důležitým předpokladem pro řešení operátorových úloh je dobré chápání čísla v roli 

operátoru. Podle Slezákové (2007) a dalších (Strnadová, 2003; Chaloupková, 2009; Weinzettel, 

2015) je zejména v učebnicích pro 1. a 2. ročníky číslo nejčastěji reprezentováno v roli stavu, 

přestože i ostatní ukotvení čísel (číslo jako adresa, operátor, veličina, frekvence aj.)13 jsou 

žákům tohoto věku již dostupná, představují-li se v situacích, které jsou blízké jejich životním 

zkušenostem. Operátorové úlohy, které je obtížné formulovat jazykem slovní úlohy 

srozumitelným pro žáka 1. ročníku, lze snadno formulovat (i řešit a modelovat) v prostředí 

Schody (Hejný, 2014, s. 167):14 

Tonda vyšel 7 schodů nahoru, pak sešel 4 schody dolů. O kolik schodů výše se teď 

nachází? 

Toto prostředí umožňuje reprezentaci obou typů operátorů – porovnání i změny, a to ve 

všech možných kombinacích (viz obr. 3). Zvýšení povědomí o podobných úlohových 

prostředích a zejména o různých rolích, ve kterých může vystupovat číslo, by mohlo přispět ke 

zvýšení úspěšnosti při řešení operátorových úloh a snížit výskyt chyb. 

 
Obr. 3: Sémantické ukotvení operátorových úloh v prostředí Schody (Ruppeldtová, 2010, s. 33; 

Oz – operátor změny, Op – operátor porovnání) 

 
13 Číslo jako adresa je např. „pokoj číslo 17“, číslo jako veličina je např. „2 kg mouky“ a číslo jako frekvence 

je např. „autobus jede každých 6 minut“. 
14 Jedná se o číselnou osu položenou na podlaze, která představuje schodiště. Čísla představují jednotlivé 

schody, po kterých se chodí nahoru, či dolů.   
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To potvrzují i další výzkumy. Podle Schumacher(ové) a Fuchs(ové) (2012) vede vyučování, 

ve kterém je zvýšená pozornost věnována řešení slovních úloh s operátory a porozumění 

charakteristickému jazyku těchto úloh, k významnému zlepšení schopností žáků tyto úlohy 

řešit. V dlouhodobém šetření (17 týdnů) prověřovaly autorky účinnost několika typů 

intervence. Jejich výzkumná zpráva nabízí řadu konkrétních aktivit směřujících k hlubšímu 

porozumění porovnávacím úlohám. Např. žáci porovnávají dva různé soubory a sami formulují 

pravdivé výroky („knoflíků je méně než fazolí“, „fazolí je o tři více než knoflíků“, „knoflíků je 

10“ apod.), vytvářejí dvojici výroků, které popisují tutéž situaci, ale používají opačný relační 

termín („A je větší než B“, „B je menší než A“), zaměňují podmět a předmět v zadání 

porovnávací slovní úlohy a zároveň obrací orientaci relačního termínu („A má o 3 více než B“, 

„B má o 3 méně než A“), s podporou učitelů se učí identifikovat typ (strukturu) slovní úlohy, 

než ji začnou řešit, a připodobňovat ji k jiným dříve řešeným úlohám, orientovat se v zadání 

úlohy pomocí připisování symbolů < a >, matematizovat problémy apod.  

Účinnou pomocí při porozumění úlohám s operátory (porovnávacím úlohám) může být také 

reformulace úlohy, která neobsahuje relační terminologii (tato reformulace není vždy možná). 

Např. Fuson(ová), Carroll a Landis(ová) (1996) a Hudson (1983) experimentovali se dvěma 

způsoby takové reformulace: formulace vyrovnávání a tzv. „won‘t get“ formulace:  

Úloha s relačním termínem: Jeníček má 2 perníčky. Mařenka má 3 perníčky. O kolik 

perníčků má Mařenka více? 

Vyrovnání: Jeníček má 2 perníčky. Mařenka má 3 perníčky. Kolik perníčků musí Jeníček 

ještě uloupnout, aby měl stejně jako Mařenka?  

Úloha s relačním termínem: Na krmítku je 5 oříšků a 7 sýkorek. Čeho je více? O kolik?  

Won‘t get: Na krmítku je 5 oříšků a 7 sýkorek. Kolik sýkorek nedostane oříšek?  

Obě studie potvrdily, že po eliminování relační terminologie se úspěšnost žáků v řešení úloh 

zvyšuje. Reformulace tedy může být dobrým prostředkem k diagnostice obtíží žáka 

s porovnávacími úlohami i dobrým nástrojem pro reedukaci nebo budování pojmu operátor. 

Efektivní způsob, jak učit žáky přemýšlet o operátorech (relacích), ukazují také autoři studie 

(Wong et al., 2009), kteří navrhují učit relace prostřednictvím reprezentací – vizuálních modelů. 

Jejich tzv. Singapurský model (viz také kap. 5) vychází ze skutečnosti, že žáci v Singapuru se 

učí znázorňovat množství pomocí tyček (bars). Vztahy mezi množstvími pak mohou žáci 

znázorňovat pomocí délky tyček a šipek popisujících tento vztah. Na obr. 4 je ukázka použití 

tohoto modelu v operátorové úloze Otesánek.  

V tomto týdnu Otesánek rychle přibyl na váze. Ve středu vážil o 7 kilogramů více než 

v pondělí, v neděli pak o 4 kilogramy více než ve středu. Kolik kilogramů Otesánek 

během tohoto týdne přibral? 

Otesánek v pondělí:          7 kg  

Otesánek ve středu:               4 kg 

Otesánek v neděli: 

Obr. 4: Ukázka použití Singapurského modelu u úlohy Otesánek 

Nunes(ová) a Bryant (2015, s. 731) se pokusili zmíněný model předvést britským žákům, 

ale zjistili, že aby byl tento model úspěšný a skutečně přispíval ke zlepšení práce s operátory, 

je nutné naučit žáky nejprve bezpečně rozlišovat kvantity od relací (stavy od operátorů). Druhou 
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podmínkou úspěchu modelu je schopnost žáků nakreslit si obrázek. Po nějaké době 

procvičování byli žáci v používání modelu úspěšní a projevilo se to i v následném testování, ve 

kterém úlohy s operátory řešili úspěšněji než žáci v kontrolní skupině, kterým model v rámci 

vyučování ukázán nebyl. 

Návrh konkrétního způsobu, jak žákům pomoci chápat a řešit operátorové úlohy, najdeme 

také u Hejného (2014). Doporučuje s žáky např. experimentovat – neznámý stav nechat žáky 

odhadnout, zaznamenat (nejlépe do tabulky), vypočítat dle vztahů konečný stav a oba tyto stavy 

porovnat – tento rozdíl je řešením úlohy. Pak nechat žáky zvolit jiný počáteční stav a celou 

proceduru opakovat. Evidence v tabulce pomůže odhalit závislost, resp. nezávislost operátorů 

na stavech. To ukážeme opět na úloze Otesánek. 

 pondělí středa neděle rozdíl váhy PO – NE 

odhad 1 40 kg 40 + 7 = 47 47 + 4 = 51 51 – 40 = 11 

odhad 2 25 kg 25 + 7 = 32 32 + 4 = 36 36 – 25 = 11  

odhad 3 8 kg 8 + 7 = 15 15 + 4 = 19 19 – 8 = 11 

Pro obecné chápání operátorů je podle Ruppeldtové (2010, s. 153) vhodné zařazovat do 

výuky úlohy, ve kterých vystupuje číslo v roli operátoru, např. Číselní hadi, výše zmiňované 

Krokování či Schody (Hejný, 2014, s. 167). Prospěšná je také vizualizace (kreslení obrázků, 

diagramů), dramatizace, metoda pokus – omyl, tvorba schémat, grafů, tabulek postihujících 

závislost proměnných aj. Při reedukaci může pomoci formulace úlohy v jiném kontextu (např. 

naši úlohu Otesánek můžeme formulovat jako úlohu v prostředí Schody – viz výše), nebo 

transformace úlohy konceptuálního charakteru do procesuální podoby či naopak.  

Ruppeldtová (2010, s. 44) navrhla sérii deseti gradovaných úloh, která by mohla pomoci 

žákům překonávat silnou potřebu znalosti stavů. Gradace spočívá v postupném přidávání 

operátorů do struktury úlohy a vypouštění stavů. Uvedeme příklad tří z nich (vlastní překlad). 

Úloha 6. V autobuse bylo 53 cestujících. Na zastávce 7 cestujících vystoupilo 

a 12 nastoupilo, takže v něm zůstalo 58 cestujících. Přibylo, nebo ubylo cestujících 

v autobuse? O kolik? 

Úloha 8. V autobuse bylo 53 cestujících. Na zastávce 7 cestujících vystoupilo 

a 12 nastoupilo. Přibylo, nebo ubylo cestujících v autobuse? O kolik? 

Úloha 10. V autobuse bylo hodně cestujících. Na zastávce 7 cestujících vystoupilo 

a 12 nastoupilo. Přibylo, nebo ubylo cestujících v autobuse? O kolik? 

Domníváme se, že neschopnost či neochota žáků řešit operátorové úlohy může být 

způsobena nedostatkem zkušeností s takovým typem úloh. Ke zlepšení práce žáků s operátory 

by mohla přispět pestřejší nabídka slovních úloh v učebnicích a rozšíření povědomí učitelů 

o různých rolích čísel ve slovních úlohách i způsobech, jak zlepšit schopnost žáků tyto úlohy 

řešit. V obecnější rovině by prospělo, kdyby učitelé nabízeli svým žákům nestandardní úlohy a 

vedli je k experimentování při řešení úloh, u kterých neznají přímé řešení. V této souvislosti 

Slezáková (2007) upozorňuje, že panuje přesvědčení, že operátorové úlohy jsou pro žáky příliš 

náročné, a v učebnicích se běžně nevyskytují; žáci tak nemají příležitost získat dostatek 

potřebných zkušeností s jejich řešením. Přitom se v předchozích experimentech (které 

realizovala společně s Hejným a Jirotkovou) ukázalo, že už žáci 1. ročníku jsou schopni řešit 

všechny typy úloh, včetně operátorových, jsou-li jim nabízeny ve vhodných kontextech či 

prostředích (například v prostředí Krokování). 
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4.3 Přítomnost antisignálu v zadání slovní úlohy 

Antisignálem rozumíme část zadání slovní úlohy, která se obvykle skládá z jednoho nebo více 

slov a čísla a která evokuje představu určité operace, jež je v rozporu s operací, která má být 

provedena. Příkladem úlohy s antisignálem je úloha o stuhách uvedená v oddíle 4.1. Úlohy 

s antisignálem jsou zpravidla pro žáky obtížnější. Ilustrujeme to jednou dvojicí úloh pro 

4. ročník a jednou pro 6. ročník. Druhá z variant obsahuje antisignál. Slovo „méně“ evokuje 

odčítání, ale v dané úloze je správné použití sčítání. V druhé úloze pak „1,5krát kratší“ evokuje 

dělení, ale správné je násobení. 

Hasičský záchranný sbor (HZS) České Budějovice vyjížděl po včerejší nečekané sněhové 

vánici celkem ke 12 případům. HZS Sušice musel řešit ještě o tři případy více. Ke kolika 

případům musely vyjet HZS České Budějovice a HZS Sušice celkem? (55 %) 

S antisignálem: Hasičský záchranný sbor (HZS) České Budějovice vyjížděl po včerejší 

nečekané sněhové vánici celkem ke 12 případům. Řešil tak o tři případy méně než HZS 

Sušice. Ke kolika případům musely vyjet HZS České Budějovice a HZS Sušice celkem? 

(44 %) 

 

Rodina Šimáčkových využila prodloužený víkend k turistice. V neděli podnikli výlet 

o celkové délce 19,5 km. Sobotní výlet byl 1,5krát delší než nedělní. Kolik kilometrů ušli 

během sobotního výletu? (60 %) 

S antisignálem: Rodina Šimáčkových využila prodloužený víkend k turistice. V neděli 

podnikli výlet o celkové délce 19,5 km. Nedělní výlet byl 1,5krát kratší než sobotní. Kolik 

kilometrů ušli během sobotního výletu? (33 %) 

Podle dostupných výzkumů a výsledků našich analýz žákovských řešení (Vondrová et al., 

2019) jsou hlavní příčiny potíží úloh s antisignálem následující: 

• upřednostňování používání strategie signálních slov před strategií založenou na vytvoření 

situačního modelu úlohy, 

• povrchní porozumění základním aritmetickým operacím, 

• problém s chápáním inverze, 

• problémy v jazykové rovině. 

Při strategii signálních slov žáci vyberou ze zadání slovní úlohy všechna zadaná čísla a na 

základě nějakého klíčového slova (signálu) se rozhodnou, kterou numerickou operaci použijí – 

např. je-li v zadání slovo přidat, pak použijí sčítání. Tato strategie se hojně využívá zejména na 

1. stupni a učitelé ji žákům ve snaze zjednodušit jim řešení slovní úlohy často doporučují. 

Problémem se tato strategie stává v okamžiku, kdy v úloze nevede ke správnému výsledku, jako 

je tomu právě u úloh s antisignálem.  

Jedním z důvodů, proč žáci volí strategii signálních slov, je fakt, že nemají s úlohami 

s antisignálem dostatek zkušeností, neboť v učebnicích se často nevyskytují. Žáci jsou tak 

utvrzováni v tom, že strategie signálních slov je účinná, neboť v drtivé většině úloh, které 

najdou v učebnicích a pracovních sešitech, funguje. Závěry diplomových prací Chaloupkové 

(2009), Strnadové (2003) a Weinzettel (2015) potvrzují, že úlohy s antisignálem se vyskytují 

zřídka a spíše nahodile než systematicky. Chaloupková (2009) vyhodnotila tři kompletní řady 

učebnic a pracovních učebnic či sešitů pro 1. stupeň (1.–5. ročník) nakladatelství SPN, Prodos 

a Alter. Počty úloh s antisignálem v jednotlivých ročnících zachycuje tab. 1. Při hlubší analýze 
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úloh v učebnicích řady SPN se ukázalo, že většina úloh s antisignálem obsahuje operátory 

porovnání, nevyskytuje se v nich žádný operátor změny a nositeli antisignálu jsou většinou 

příslovce více, méně a přídavná jména větší a menší, nikdy ne slovesa. Nevyváženost je také 

v zastoupení úloh vyžadujících jednotlivé početní operace (z 19 úloh 3 úlohy vyžadují sčítání, 

3 odčítání, 9 násobení a 4 dělení).  

Tab. 1: Počet a rozložení úloh s antisignálem ve třech řadách učebnic (Chaloupková, 2009)  

Nakladatelství 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 

SPN 0 2 5 9 3 19 

Alter 2 2 6 4 10 24 

Prodos 0 3 3 0 4 10 

Abychom žáky naučili pracovat s úlohami s antisignálem, je tedy nutné vědomě obohacovat 

paletu úloh nabízených učebnicemi a pracovními sešity o různé typy úloh s různými antisignály. 

Strategii signálních slov bychom měli využívat s opatrností, tedy spíše v začátcích výuky, kdy 

může být nápomocná, ale nesmíme setrvat pouze u ní. Od samého počátku je nutné vést žáky 

k tvorbě situačního modelu úlohy, k použití nákresů, simulace či dramatizace. Jako vhodný 

prostředek k nalezení jiných strategií a porovnání jejich vhodnosti se jeví i metoda concept 

cartoons popsaná v kapitole 7.  

Některé problémy s chápáním základních početních operací jsou předurčeny věkem, jiné 

způsobem, kterým se žáci s těmito koncepty (koncept odčítání, sčítání atd.) ve škole seznamují, 

a ty tedy můžeme výukou ovlivnit. Podstatou problému je, že učitelé mají často tendenci učit 

základní operace nezávisle na situacích, ve kterých se vyskytují (například nácvik algoritmu 

písemného odčítání). Konceptům základních matematických operací by však žáci měli 

porozumět v celé jejich komplexnosti (tj. např. koncept odčítání jako doplněk, rozdíl, 

transformace apod.). Některé učebnice dostatek cvičení, která by umožňovala žákům poznávat 

odčítání v celé jeho šíři, nenabízejí (Vergnaud, 1982). 

Podle Vergnauda (1982) bychom měli přijmout fakt, že žáci nepochopí celý koncept 

najednou ve všech různých situacích, v nichž může fungovat, ale že se ho učí postupně, a k tomu 

je potřeba jim takové situace ve výuce nabízet. Přitom bychom měli mít na paměti, že 

porozumění konceptům vyrůstá z životní zkušenosti, čehož bychom měli vědomě využívat, a 

neizolovat tedy operace od situací, ve kterých se s nimi setkáváme. Uvedeme ukázky takových 

situací pro odčítání (jedná se o modifikované příklady odčítání dle Vergnauda; v závorce je 

originální název kategorií): 

• odčítání jako úbytek („decrease“): Marie má 6 bonbonů, 3 z nich snědla. Kolik jich má teď? 

• jako doplněk („relationship of complements“): Na pískovišti si hraje 6 dětí. Tři z nich jsou 

dívky. Kolik je na pískovišti chlapců?  

• jako inverze k přibývání („inverse of an increase“): Marie dostala k narozeninám 3 knížky. 

Teď jich má dohromady 8. Kolik knížek měla Marie před narozeninami? 

• jako porovnání/rozdíl mezi dvěma stavy téhož („difference relationship between states“): 

Marie měla před hrou 8 kuliček, teď má jen tři. Co se dělo během hry?  

• jako porovnání/rozdíl mezi dvěma kvantitami („difference relationship between compared 

quantities“): Marie má 8 korun, Jan má 3 koruny. O kolik korun má Marie více než Jan?  

• jako porovnání/rozdíl mezi transformacemi („difference relationship between 

transformations“): Během roku vyrostla Marie o 8 centimetrů. O kolik centimetrů vyrostla 

v první půlce roku, když v druhé půlce roku vyrostla o 3 centimetry? 

Další příčinou obtíží úloh s antisignálem je neúplné chápání inverze dvou operací (např. 

sčítání a odčítání), které je pro jejich řešení klíčové a které je do značné míry závislé na věku. 
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Děti v 1. ročníku tzv. vratnosti změny teprve objevují, je tedy přirozené, že si neuvědomují pro 

nás zjevné skutečnosti, např. že když x < y, pak y > x, a že to znamená totéž.  

Podobně jako v předchozím případě učitel může napomoci toto poznání rozvíjet skrze 

poukazování na situace, kde je tento vztah přítomen, může také žáky vyzývat, aby takové 

situace vytvářeli, nebo zvědomovali běžné situace typu:  

„vrátila jsem tolik peněz, kolik jsem si předtím půjčila“;  

„půjdu tolik schodů dolů, kolik jsem jich předtím šla nahoru“;  

„když někomu dám dvě autíčka, mně dvě ubudou a jemu dvě přibudou“.  

Velmi pomůže, když jsou oba inverzní koncepty dětem představovány v provázanosti, 

nikoliv izolovaně. Na to jsou vhodná například strukturální prostředí (Hejný, 2014) jako 

Součtové trojúhelníky nebo Číselní hadi, kde pouze rozmístěním skrytých a prozrazených čísel 

získáme inverzní situaci (viz obr. 5 – abychom získali číslo v prvním kolečku, musíme číslo 12 

vydělit dvěma, přestože znaménko u dvojky je násobení). Prospěšné z tohoto hlediska jsou také 

úlohy typu „Myslím si číslo, když k němu přičtu 7 a vynásobím jej dvěma, dostanu 22. Jaké 

číslo jsem si myslel?“, neboť jejich řešení je založeno právě na inverzi (provádění operací 

pozpátku a s opačnými znaménky). 

 
Obr. 5: Ukázka Číselného hada  

Jiný způsob překonávání obtíží žáků s antisignálními úlohami popisují ve svém výzkumu 

Mevarech(ová) et al. (2010). Žáci 3. a 6. ročníku byli v experimentální skupině vedeni při řešení 

slovních úloh (s antisignálem i bez) k odpovědím na otázky metakognitivního charakteru 

zaměřující se na porozumění, propojování poznatků, strategii a reflexi: „O čem je úloha? Je 

podobná jiné úloze, kterou jste již řešili? V čem jsou si podobné? Jaká strategie je vhodná pro 

její řešení? Je naše řešení smysluplné? Lze úlohu řešit jinak?“ Ukázalo se, že tento nástroj je 

účinný, neboť v porovnání s kontrolní skupinou vedl ke zvýšení úspěšnosti a udržení motivace 

žáků.15 

  

 
15 Kromě této intervence byli žáci vedeni k používání Singapurského modelu, viz níže. 
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5. Vizualizace řešení 

slovních úloh – inspirace 

z učebnic  

V knize (Vondrová, 2019) je uvedeno shrnutí studií ukazujících, že použití různých grafických 

znázornění má pozitivní vliv na porozumění žáka struktuře slovní úlohy a na jeho úspěšnost 

řešení. Mj. se ukazuje, že přínosnější jsou různá schematická znázornění, která zachycují vztahy 

mezi objekty a případně jejich možné transformace bez zbytečných podrobností, oproti 

obrázkům, jež co nejvěrněji a detailně replikují danou situaci (Hegarty, Kozhevnikov, 1999), a 

to dokonce tak, že tyto věrné obrázky mohou působit jako překážka. Dalším důležitým 

předpokladem vhodného použití vizualizace je, že žáci by k jejímu používání měli být vedeni 

opakovaně, aby jí dobře porozuměli a aby si také uvědomili, že řešení pomocí diagramu či 

nějakého modelu je stejně dobré jako řešení pomocí formálnějších matematických prostředků, 

jakými jsou např. rovnice (Csikos, Szitanyi, Kelemen, 2012).  

Ve výše zmíněné knize je ukázáno několik typů vizualizace (Vondrová, 2019, s. 107–114). 

Velká pozornost je věnována tzv. Singapurskému modelu, což je typ úsečkového modelu, který 

je běžně doporučován pro řešení slovních úloh v singapurských učebnicích napříč základní 

školou. Zde uvedeme jen jednu ilustraci modelů pro následující slovní úlohu: 

Devi a Minah mají dohromady 520 $. Pokud Devi utratí 2/5 svých peněz a Minah utratí 

40 $, pak jim zbyde stejná suma peněz. Kolik dolarů má Devi? (Kho, Yeo, Fan, 2014, s. 278) 

Tuto úlohu lze řešit více způsoby.  

První způsob je algebraický. K úloze sestavíme soustavu dvou lineárních rovnic. Pokud 

počet dolarů Devi označíme d a počet dolarů Minah označíme m, pak platí 3/5d = m – 40 a 

d + m = 520. Po jejím vyřešení dostaneme d = 300 a m = 220. 

Úlohu však můžeme řešit i bez použití proměnných. Na obr. 6 jsou uvedeny dva modely, 

které oba vedou ke stejnému výpočtu: 

8 jednotek (units) ……. (520 – 40) $ 

      1 jednotka………………480 : 8 = 60 ($) 

Devi má 5 jednotek, tedy celkem 300 dolarů. 

 

 
Obr. 6: Dva modely pro slovní úlohu (Kho, Yeo, Fan, 2014, s. 278) 
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Na obr. 7 vidíme grafická znázornění pro další dva způsoby řešení této slovní úlohy, v nichž 

se kombinuje vizualizace a algebraické řešení.  

 
Obr. 7: Další dva modely pro kombinovaný způsob řešení (Kho, Yeo, Fan, 2014, s. 280) 

Model vlevo vede k rovnici 520 – x – 40 = 3/5x, kde x je počet dolarů Devi („když od počtu 

dolarů Minah odečteme 40 dolarů, pak dostaneme 3/5 počtu dolarů Devi“).  

Model vpravo vede k rovnici 8x + 40 = 520, kde x je jedna pětina počtu peněz Devi (na 

pětiny dělíme proto, že se dále počítá, že Devi utratí dvě pětiny ze svých peněz). Na tomto 

příkladu je vidět, že singapurský diagram může vizualizovat matematický model úlohy, který 

vede na výpočet bez použití neznámých, nebo pomoci při tvorbě algebraického modelu úlohy 

(rovnice).  

V níže uvedeném textu uvedeme ukázky z některých českých učebnic, kde je u slovní úlohy 

doporučována nějaká forma vizualizace. Neuvádíme příklady, kdy se u slovní úlohy vyskytuje 

ilustrační obrázek, na kterém jsou nakresleny objekty, o kterých se v úloze jedná, případně 

doplněné číselnými údaji. Cílem takovýchto obrázků je předložit žákům názorně zadání slovní 

úlohy. Nejsou to schémata, která mají reprezentovat matematickou strukturu úlohy 

(vizualizovat matematický model), proto zde nejsou v centru naší pozornosti. Podobně 

neuvádíme úlohy, které ze své podstaty obrázek vyžadují (např. úlohy, v nichž se má zjišťovat 

obvod, obsah, povrch či objem, úlohy na zjišťování velikosti úhlu), či úlohy zahrnující zlomky, 

kde učebnice obrázek často nabízí jako pomůcku pro provedení operace se zlomky.  

Je třeba zdůraznit, že se nejedná o úplný výčet případů, kdy se v učebnicích vizualizace 

u slovní úlohy objevuje. Na druhé straně je třeba říci, že některé námi analyzované učebnice 

neobsahují u slovních úloh téměř žádnou vizualizaci. Při prohlížení učebnic jsme si dále 

uvědomili, že pokud u úloh schémata navržena jsou, pak se objevují spíše sporadicky, než aby 

byla systematicky doporučována. Je tedy na učiteli, zda k jejich tvorbě bude žáky vést i při 

řešení jiných slovních úloh.  

Naším záměrem v dalších oddílech je poskytnout učitelům inspiraci v podobě několika 

konkrétních úloh a jejich řešení určených pro různé ročníky základní školy a týkajících se 

různých témat. Věříme, že na základě této inspirace dokážou učitelé využít vizualizace i 

u dalších slovních úloh. U každého obrázku je uvedeno, z které učebnice je převzat. 

V některých případech se jedná o jejich online verzi. 

5.1 Číselná osa 

Tam, kde se ve slovní úloze jedná o čísla v roli stavu či adresy, doporučují učebnice zejména 

pro 1. stupeň základní školy zpravidla použít číselnou osu. Ta někdy poskytuje vhled do 

matematického modelu úlohy, ale jindy má spíše ilustrovat, jak provést příslušnou 

matematickou operaci. 
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Matematika se čtyřlístkem, 2. ročník, 2012, s. 41 (Fraus, autoři Š. Pěchoučková  et al.)  

 

 

Matýskova matematika, 5. díl – počítání do sta, 2. ročník, 2019, s. 59 (Nová škola, s. r. o., Multimediální 

interaktivní učebnice plus) 

 
 

 

Matýskova matematika, 6. díl – vyvození násobení a dělení, 2. ročník, 2020, s. 13 (Nová škola, s. r. o., 

Multimediální interaktivní učebnice plus)16 

 
 

 
16 Toto schéma se už ve vyšších ročnících neobjevuje. 
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Matematika se čtyřlístkem, 4. ročník, 2014, s. 12 (Fraus, autoři Š. Pěchoučková et al.)  

 

 

Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl, 2017, s. 57 (Nová škola, s. r. o., Multimediální interaktivní 

učebnice plus) 

 

5.2 Úsečkové diagramy 

Dalším typem vizualizace jsou různá úsečková znázornění velikosti objektů vystupujících ve 

slovní úloze a jejich vzájemných vztahů (viz také ilustrace ze Singapurského modelu výše). 

Mají zpravidla funkci řešitelského obrázku, tedy jejich účelem je názorně ukázat podstatu 

matematického modelu úlohy. Řešitelský obrázek jsme nabídli žákům v našem výzkumu např. 

pro úlohu Kamarádky uvedenou v oddíle 2.1. Žáci byli však téměř stejně úspěšní u obou variant 

úlohy (s obrázkem i bez něj), což ukazuje, že nemají s podobnými modely zkušenost, a tedy 

náš obrázek pro ně vodítkem k řešení nebyl. Příčinou mohl být i fakt, že žáci 8. ročníku 

zmíněnou úlohu viděli jako typickou úlohu „na rovnice“, a tedy automaticky vytvořili rovnici. 

Při rozhovorech s žáky jsme identifikovali ještě další možnou příčinu nepoužití nabízeného 

řešitelského obrázku.  

Bylo vidět, že pro správné řešení jsou [žákovi] na překážku konkrétní prostorově-grafické 

vlastnosti daného vyobrazení situace. Žák je ze školy zvyklý pracovat s tyčovým 

modelem pro zlomky, kde hraje skutečný poměr délek částí v obrázku významnou roli, 

což mohlo způsobovat jeho obtíže. (Vondrová et al., 2019, s. 148–149) 
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Žák se z obrázku snažil vyčíst vzájemné proporce částí úseček. Místo aby ohodnotil 

jednotlivé části obrázku pomocí čísel ze zadání, pracoval s třetinou a šestinou, protože se mu 

jevilo, že úsečka je na tyto části rozdělena.  

Matematika pro 6. ročník základní školy, 1. díl, 1997, s. 17 (Prometheus, autoři O. Odvárko a J. Kadleček) 

 

Matematika pro 6. ročník základní školy, 1. díl, 1997, s. 22 (Prometheus, autoři O. Odvárko a J. Kadleček) 

 

Matematika pro primu osmiletých gymnázií, 1994, s. 18 (Prometheus, autoři J. Herman et al.) 

Mirek se rozhodl koupit za uspořené peníze dárky k narozeninám pro svou sestru. 

Nejprve jí koupil knihu, za kterou zaplatil 2/3 svých úspor. Za polovinu zbytku pak koupil 

do knihy záložku a ještě mu zbylo 10 Kč na karafiát. Kolik korun měl Mirek na nákup 

dárků? 
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Matematika pro 7. ročník základní školy, 2. díl, 1998, s. 59 (Prometheus, autoři O. Odvárko a J. Kadleček) 

 

Matematika 7, 3. díl, 2003, s. 45 (Matematický ústav AV ČR, autoři M. Koman et al.) 

 

5.3 Další typy vizualizace  

Zvláštním druhem diagramu, který lze využít pro řešení určitého typu slovních úloh, jsou 

Vennovy diagramy.  
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Matematika, dělitelnost, 6. ročník, 2013, s. 15 (Nová škola, autoři M. Jedličková, P. Krupka a 

J. Nechvátalová)  

 

Na následujícím obrázku je proveden rozbor úlohy, který má žákům názorně ukázat, jak 

interpretovat a zapsat porovnání dvou počtů. 

Matematika se čtyřlístkem, 2. ročník, 2012, s. 15 (Fraus, autoři Š. Pěchoučková et al.)  

 
Zajímavý způsob vizualizace matematického modelu slovní úlohy v podobě dvojí stupnice 

nabízí učebnice matematiky autorského kolektivu z Matematického ústavu AV.  

Matematika 6, 2. díl, 2003, s. 46 (Matematický ústav AV ČR, autoři M. Koman, F. Kuřina a M. Tichá) 
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Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl, 2017, s. 64 (Nová škola, s. r. o., Multim. inter. učebnice plus) 

 

5.4 Úlohy o pohybu 

Nakonec se budeme věnovat dvěma složitějším typům slovních úloh, u nichž většina učebnic 

vizualizaci zpravidla formou úsečkového diagramu nabízí. Jsou to úlohy o pohybu a úlohy 

o směsích. Kromě úsečkového diagramu učebnice nabízejí i řešení pomocí tabulky. 

Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl, 2017, s. 41 (Nová škola, s. r. o., Multim. inter. učebnice plus) 

 

Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl, 2017, s. 60 (Nová škola, s. r. o., Multim. inter. učebnice plus) 
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Matematika, aritmetika, 8. ročník, 2009, s. 87 (Fraus, autoři H. Binterová, E. Fuchs, P. Tlustý) 

 

Matematika s Betkou pro 9. ročník (Scientia, autoři J. Novotná, M. Kubínová a V. Sýkora)17 

 

 
  

 
17 U této řady učebnic vydalo nakladatelství jen učebnice pro 5. až 8. ročník. Učebnice pro 9. ročník již nevyšla. 

Obrázek je z autorského výtisku. 
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Na následujícím obrázku se nachází řešení pomocí úsečkového diagramu kombinováno s již 

zmiňovanou tabulkou. 

Matematika 6, 3. díl, 1999, s. 43 (Matematický ústav AV ČR, autoři M. Koman, F. Kuřina a M. Tichá) 
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Matematika pro 8. ročník základní školy, 2. díl, 1999, s. 28 (Prometheus, autoři O. Odvárko a J. Kadleček) 
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5.5 Úlohy o směsích 

Matematika, aritmetika, 8. ročník, 2009, s. 87 (Fraus, autoři H. Binterová, E. Fuchs, P. Tlustý) 

 

Matematika 8, 2. díl, 2002, s. 43 (Matematický ústav AV ČR, autoři M. Koman et al.) 
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Matematika pro 8. ročník základní školy, 2. díl, 1999, s. 30 (Prometheus, autoři O. Odvárko a J. Kadleček) 
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Matematika, aritmetika, 8. ročník, 2009, s. 90 (Fraus, autoři H. Binterová, E. Fuchs, P. Tlustý) 
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6.  Slovní úlohy z hlediska 

čtení s porozuměním – 

praktické náměty  

Výzkum, který jsme představili v knize (Vondrová et al., 2019), poukázal na závažné důsledky 

pro výuku českého jazyka a matematiky jako klíčových vyučovacích předmětů. 

Z rozhovorů s učiteli totiž vyplynulo, že si nejsou vždy vědomi toho, že slovní úloha je 

textový útvar, a že s ním tedy mohou ve výuce jako s jakýmkoli jiným textovým útvarem 

pracovat. Možnosti rozvoje práce s textem si málo uvědomují nejen učitelé na 2. stupni základní 

školy, ale i učitelé na 1. stupni, kteří vyučují všechny předměty pospolu. 

Čtení s porozuměním je přitom jedním ze základních předpokladů úspěšného řešení slovní 

úlohy. Např. slovní úlohy s antisignálem jsou typickými úlohami, které jsou postaveny na 

konfrontaci významu určitého jazykového prostředku a žádané početní operace, a 

k neúspěšnosti zde někdy dochází právě z důvodu mylné interpretace textu. Podobně jsme 

v naší monografii doložili neúspěšnost u řešení „porovnávacích úloh“, jež byla někdy 

způsobena nejen neporozuměním textu a nevypěstovaným smyslem pro jazykový význam, 

nýbrž dokonce i jazykovými neznalostmi (opomíjení předložky ve spojení o kolik).  

Schopnost pečlivě a s porozuměním přečíst text v českém jazyce (jako vyučovacím 

předmětu) proto může být s úspěchem využita i při řešení slovních úloh v matematice. Podobně 

zápis legendy u slovní úlohy je velmi příbuzný strategii věcného čtení, vyhledávání klíčových 

slov, informací, údajů, hlavních myšlenek textu, v nejširším slova smyslu i tvorbě výpisků a 

konceptů, což všechno jsou dovednosti, jež se vyučují v rámci českého jazyka. Z pohledu 

jazykového vzdělání a dalšího rozvoje práce s textem jako nezbytné podmínky jazykové 

gramotnosti nelze doporučit jazykové zjednodušování úloh, a to zejména proto, že práce se 

slovními úlohami by mohla dobře podporovat sémantizaci vyučování češtině jako jeden z jejích 

žádoucích atributů. Naopak např. postup, kdy žáci spontánně pracují s aktivním a pasivním 

tvarem slovesa, je třeba vítat, podchytit a využít pro další uvědomělou práci v českém jazyce 

(funkce aktiva a pasiva při výstavbě jazykového projevu). Ukazuje se, že slovní úlohy jsou 

jedinečným jazykovým materiálem, jehož prostřednictvím lze tříbit žákův smysl pro jemné 

významové odstíny, pro odhalování denotativních i konotativních významů, pro poznání 

různých funkcí (synonymických) syntaktických struktur, pro rozvoj slovní zásoby i pro oblast 

věcného čtení. V tom se výuka matematiky a českého jazyka může vzájemně významně a 

s užitkem obohacovat, jak jsme v naší monografii ukázali např. na tzv. falešné úloze o pohybu 

(tedy úloze, která svou povrchovou strukturou připomíná typickou úlohu na aplikaci vzorce pro 

rychlost), z jejíhož řešení vyplynulo, že žáci přistupují k textu schematicky a nečtou jej pozorně. 

Z rozhovorů s žáky i z žákovských řešení občas vyplynulo, že bez pozastavení vypočítají úlohu 

s nerealistickým (v běžném životě nemožným, totiž nepředstavitelným) výsledkem (dle 

Vondrová et al., 2019). 

V následujícím textu uvedeme příklady úloh, z nichž většinu jsme použili ve výzkumu, a 

navrhneme, jak s nimi lze pracovat z jazykového hlediska. Co se týče použití v hodině, 

rozhodně doporučujeme skupinovou práci za zapojení učitele. Úlohy totiž obsahují několik 

typů otázek: 

a) otázky týkající se aspektů porozumění, které je zásadní proto, aby mohl být vytvořen 

situační model úlohy, 
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b) otázky na významy některých slov apod., které sice nejsou zcela zásadní pro 

matematické řešení, ale jsou vhodným úkolem do hodin českého jazyka (např. níže 

v úloze Piškvorky otázka na synonyma), 

c) otázky týkající se aspektů porozumění, které je pro řešení úlohy zcela nepodstatné, ale 

dobře cvičí jazykové kompetence, 

d) otázky, které žáky navádí na to, že v úloze se objevuje jazyková nejednoznačnost. 

Otázky typu a) jsou pro náš účel zcela zásadní. Otázky typu b) a c) nabízejí zajímavý způsob 

práce se slovními úlohami v hodinách češtiny.  

Účast učitele je nezbytná u otázek typu d). Řada slovních úloh není z jazykového hlediska 

formulována zcela jednoznačně. U některých úloh nemá nejednoznačnost vliv na její řešení, 

výjimkou však nejsou ani úlohy, kde se vyskytují nejednoznačnosti, které jsou opravdu 

zavádějící a vlastně znemožňují úlohu vyřešit. Přesto žáci úlohy obvykle řeší „správně“. 

Vstupuje zde totiž do hry fenomén tzv. matematického diskursu, do nějž žáci při řešení 

přepínají. V rámci matematického diskurzu dává úloha žákům smysl, jelikož jsou schopni 

odhlédnout od jazykových nejasností a přistoupit na určité zjednodušení reality. 

Střetává se tu tedy hledisko nutnosti učit děti kriticky číst s nebezpečím kognitivního 

přetížení, které by namísto k lepšímu porozumění slovní úloze mohlo vést naopak k zmatení 

žáků, k zabřednutí v textových detailech a k jejich řešitelskému neúspěchu. Domníváme se, že 

nejednoznačné úlohy jsou vhodným podkladem zejména pro diskusi. Žáci by si měli při čtení 

úlohy uvědomovat, že některé formulace nejsou jasné, měli by být vedeni ke zdůvodňování své 

volby (např. proč je, či není věta jednoznačná, proč je jimi navrhovaná modifikace úlohy 

vhodnější), zároveň by však měli chápat, že je v matematice nutná jistá abstrakce od 

konkrétnosti. Diskuse, v níž se žáci společně s učitelem snaží odhalit, jak autor úlohu zamýšlel, 

může být dobrou metodou jak pro hodiny českého jazyka, tak pro matematiku. Můžeme se 

patrně spoléhat i na předmětové kontexty, a tím na skutečnost, že se žáci přizpůsobí, tj. že pokud 

se setkají se slovní úlohou v češtině, zaměří se více na text a budou hledat nejednoznačnosti, 

pokud jim však bude úloha předložena v matematice, zaměří se na matematický model i za cenu 

zanedbání této nejednoznačnosti. Dodejme, že ani v odborné komunitě není často nad 

intepretací slovní úlohy shoda, viz vášnivé diskuse nad maturitní úlohou z roku 2015 o čepici 

ve tvaru kužele.18    

S otázkami směřujícími k jazykovému rozboru textu úlohy by se mělo pracovat obezřetně a 

s mírou. Rozhodně by na ně neměl být kladen takový důraz, který by vedl žáky v hodinách 

matematiky k rozboru slovních úloh na úkor snahy o matematické řešení. 

Níže uvedené úkoly předkládáme jako vhodné do výuky pro promyšlení žáky a společnou 

diskusi, buď mezi žáky, nebo i s učitelem. Např. u otázek vyžadujících odpověď ANO – NE 

(případně NELZE URČIT) doporučujeme čas na přemýšlení, přípravy odpovědí, hlasování a 

pak diskusi. Zdůrazňujeme tím, že by vyučující měl předložené úlohy chápat především jako 

zdroj práce s mnohotvárným jazykovým materiálem, na který lze nahlížet i z několika hledisek. 

Jako příklad uvádíme slovo finalista z úlohy Piškvorky, které může být mezi žáky chápáno 

různě podle toho, jaký provozují sport. V každém případě je právě takové slovo vhodné pro 

společnou práci a diskusi se žáky, např. nejprve ve skupinách a pak společně. Žáci by měli být 

vedeni k uvědomování si různých významů, vhodné jsou např. konfrontace různého chápání 

slov u různých lidí se slovníkovými definicemi. Určitě není cílem obhajovat jen jedno správné 

řešení. Někde to možné a žádoucí je (ale to snad dokáží obhájit žáci mezi sebou), a někde ne. 

 
18 Např. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/je-papirova-cepice-rotacni-kuzel.A150511_145704_domaci_zt. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/je-papirova-cepice-rotacni-kuzel.A150511_145704_domaci_zt
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Dodejme, že z výše řečeného přirozeně plyne, že úlohy, v nichž je přítomna nejednoznačnost, 

nejsou vhodné pro hodnocení žáků. 

U každé níže uvedené úlohy, kterou navrhujeme pro zpracování v hodinách matematiky i 

českého jazyka, je uveden doporučený ročník pro matematickou část úkolu. Pro jazykovou část 

jsou někdy otázky náročnější, a je tudíž na úsudku učitele, v kterém ročníku úlohu použije, či 

zda využije jen některé úkoly a jiné vynechá. U úloh, které jsme využili v našem výzkumu, pro 

zajímavost uvádíme i průměrnou úspěšnost, které dosáhli žáci příslušného ročníku z pražských 

základních škol. 

Dodejme, že námi navrhované způsoby využití textu slovních úloh v hodinách českého 

jazyka nejsou jediné možné. Slovní úlohy jsou materiálem pro výklad či procvičení různého 

jazykového učiva (např. číslovky, pasivní konstrukce, významy slov apod.) a pro rozvoj 

komunikační a slohové výchovy (jazyková kreativita, rozvoj čtení s porozuměním). Slovní 

úloha je text, a můžeme s ní tedy pracovat jako s jakýmkoli jiným textem. Využít můžeme řadu 

různých úkolů a metod vycházejících z rozvoje čtenářské gramotnosti. Tyto metody můžeme 

aplikovat jak ve výuce matematiky, tak ve výuce mateřského jazyka. Některé uvedeme: 

- vyhledávej potřebné/nadbytečné údaje a informace; 

- odpovídej na otázky k textu; 

- ptej se, pokud ti je něco nejasné; 

- přeformuluj text/otázku vlastními slovy; 

- vizualizuj text (nakresli obrázek, schéma aj.); 

- vytvoř osnovu / zkrácený zápis textu; 

- zkrať/rozšiř text; 

- vymysli úloze název; 

- převyprávěj text zpaměti; 

- vytvoř jinou otázku k úloze; 

- vytvoř vlastní slovní úlohu; 

- porovnávej několik slovních úloh mezi sebou; 

- porovnávej zadání slovní úlohy s vlastní zkušeností. 

 

Pozn. Jazyková charakteristika slov v cvičeních a jejich slovníkové významy jsou citovány 

zejména podle internetových zdrojů: Internetová jazyková příručka (IJP), Akademický slovník 

cizích slov (ASCS), Slovník spisovné češtiny (SSČ), Slovník spisovného jazyka českého 

(SSJČ) přístupných z: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Internetová 

jazyková příručka. [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. 

Dostupné na: <http://prirucka.ujc.cas.cz/>. 
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Úloha Jablka (3. ročník) 

Marie má 42 jablek. Má je rozdělit do 6 misek. Kolik jablek bude v každé misce? 

Varianta 1 

1. Rozhodni o následujícím tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z textu slovní úlohy, či nikoli.  

a) V každé misce bude stejný počet jablek.     ANO NE 

b) Marie jablka do misek skutečně rozdělila.    ANO NE 

2. Uveď co nejvíce sloves, jimiž můžeš nahradit sloveso má v první větě (např.: natrhala, 

dostala). Jak se změní význam věty? 

3. Který z následujících slovesných tvarů nejlépe odpovídá významu slovesa má ve druhé 

větě? Je možno i více řešení? Změní se význam věty? 

a) chce 

b) musí 

c) může 

d) smí 

4. Existuje více způsobů, jak řešit slovní úlohu? Pokud ano, přeformuluj zadání tak, aby bylo 

jednoznačné a mělo pouze jedno řešení. 

Řešení: 
1. a) NE, b) NE 
2. Cvičení na jazykovou kreativitu a práci s významem: koupila, obdržela, natrhala, posbírala, dostala, 

uloupila … atd. 
3. b) „jako sloveso modál. vyj. (s inf.) růz. poměr mluvčího k slovesnému ději, např. a) jeho nezbytnost, 

naléhavost: máš psát úlohu musíš“ (SSČ); je však možno akceptovat i ostatní významy a diskutovat, 
jak se význam věty změní 

4. ANO, např. Má je rozdělit do 6 misek tak, aby ve všech miskách byl stejný počet jablek., Má je 
rovnoměrně rozdělit do 6 misek. 

Varianta 2 

Alena ráda maluje a obrázky si kreslí i při hodině matematiky. Při řešení této slovní úlohy si do 

sešitu namalovala tento obrázek. 

 
1. Odpovídá Alenin obrázek uvedené slovní úloze? 

2. Má slovní úloha jednoznačné řešení? Pokus se ji přeformulovat tak, aby byla jednoznačná.  

3. Najdi ve slovníku, co znamená slovo rovnoměrně/stejnoměrně. Dalo by se slovo 

rovnoměrně do úlohy někam doplnit? / Doplň slovo rovnoměrně do textu slovní úlohy tak, 

aby úloha měla jednoznačné řešení. 

Řešení: 
1. ANO 
2. NE, např. Má je rozdělit do 6 misek tak, aby ve všech miskách byl stejný počet jablek. 
3. Stejnou mírou (např. „být zatížen rovnoměrně“ – SSJČ); Má je rovnoměrně rozdělit do 6 misek. 

Komentář: 

Úloha je dobrým příkladem výše zmíněného matematického diskurzu. V jeho rámci je úloha 

jasná a jednoznačná. Pracuje se s implicitním předpokladem, že v každé misce bude stejný 

počet jablek a že Marie jablka skutečně rozdělila. Domníváme se, že pro žáky 3. ročníku není 

nutné ani z hlediska čtenářského dodávat vysvětlující informace (resp. žáci by je zřejmě 

považovali za zbytečné). 
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Úloha poskytuje materiál pro práci s významem slov (sloveso mít) a pro rozvoj jazykové 

kreativity. Otázka č. 4 v první variantě a celá varianta 2 směřuje k odhalení nejednoznačné 

formulace úlohy. V rámci diskuse je možno s žáky navrhovat i další možnosti reformulace a 

diskutovat o nich – např. „Má je rozdělit tak, aby v každé misce bylo alespoň jedno jablko a 

zároveň aby v každé misce byl jiný počet jablek.“ [Např. 10, 9, 6, 8, 5, 4]. 
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Úloha Lotrando (3. ročník) 

Loupežník Lotrando oloupil pocestného o 13 zlaťáků. Ale protože to byl hodný 

loupežník, o zlaťáky se nakonec stejně rozdělil. Dva z nich daroval strýci, tři dal otci, 

čtyři byly pro maminku a jen jeden si uložil do své truhly. Zbylé zlaťáky vrátil 

pocestnému. Kolik zlaťáků bylo pocestnému nakonec uloupeno?  
(Vondrová et al., 2019, s. 179) 

Varianta 1 

1. Kolik číslovek obsahuje text? Vypiš je. 

2. Rozhodni o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z textu slovní úlohy, 

či nikoli.  

a) Loupežník Lotrando dal dva zlaťáky svému strýci.   ANO NE 

b) Loupežník Lotrando dal tři zlaťáky svému otci.    ANO NE 

c) Čtyři zlaťáky byly pro maminku pocestného.    ANO NE 

d) Čtyři zlaťáky byly pro maminku loupežníka.     ANO NE 

e)   Maminka opravdu obdržela čtyři zlaťáky.    ANO NE 

3. Poznáme z věty Kolik zlaťáků bylo pocestnému nakonec uloupeno?, která osoba 

pocestnému zlaťáky uloupila?       ANO   NE 

4. Přeformuluj úlohu tak, aby byla zcela jednoznačná. 

5. Zamysli se nad tím, jaká otázka by mohla být na konci místo té původní. 

Řešení: 
1. Pět číslovek: třináct, dva, tři, čtyři, jeden. 
2. U všech tvrzení je odpověď stejná: NE. Že jde o loupežníkova strýce/otce/loupežníkovu maminku 

vyplývá pouze z kontextu. Tvrzení e) směřuje k zamyšlení nad širokým významovým rozsahem 
slovesa být (viz např. SSJČ).  

3. NE. V závěrečné otázce je pasivum, které upozaďuje původce děje (o důležitosti uvědomění si jeho 
funkce viz komentář u úlohy Výlet). 

4. Loupežník Lotrando oloupil pocestného o 13 zlaťáků. Ale protože to byl hodný loupežník, o zlaťáky 
se nakonec stejně rozdělil. Dva z nich daroval svému strýci, tři dal svému otci, čtyři věnoval svojí 
mamince a jen jeden si uložil do své truhly. Zbylé zlaťáky vrátil pocestnému. O kolik zlaťáků pocestný 
nakonec opravdu přišel?  

5. Např. Kolik zlaťáků Lotrando loupeží získal? 

Varianta 2  

Pan učitel zadal dětem tuto slovní úlohu. Všechny děti si začaly psát do svých sešitů, jen trochu 

neposlušná Kája hned vykřikla: „No přece třináct.“ 

1. Proč myslíš, že k tomuto výsledku došla? 

2. Přeformuluj úlohu či část úlohy tak, aby byla jednoznačná. 

Řešení 
1. V první větě je doslovně uvedeno, že loupežník uloupil pocestnému 13 zlaťáků. 
2. Je nutné přeformulování otázky – např. O kolik zlaťáků pocestný nakonec opravdu přišel? 

Varianta 3 

Pozorně si přečti následující slovní úlohu a pokus se domyslet její závěr. Nezapomeň 

formulovat otázku. 

Loupežník Lotrando oloupil pocestného o 13 zlaťáků. Ale protože to byl hodný 

loupežník, o zlaťáky se nakonec stejně rozdělil. Dva z nich daroval strýci, tři dal otci, 

čtyři byly pro maminku a jen jeden si uložil do své truhly. 
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Komentář: 

Tato úloha byla v našem výzkumu zadána žákům 3. ročníku, kteří u ní dosáhli průměrné 

úspěšnosti 37 %. Z výzkumu vyplynulo, že znění závěrečné otázky činilo respondentům našeho 

výzkumu největší potíže. Žáci si zřejmě už v průběhu čtení úlohy vytvářeli nějakou představu 

o tom, jak bude vypadat její závěrečná otázka. Patrně předpokládali, že se úloha bude ptát na 

to, kolik zlaťáků Lotrando loupeží získal, než že by očekávali, že se pocestnému nějaké zlaťáky 

vrátí (Vondrová et al., 2019, s. 178). V návaznosti na toto zjištění byla vytvořena otázka 5 ve 

variantě 1 a celá varianta 3.  

Formulace otázky v úloze je navíc nejednoznačná. Takto formulovaná úloha připomíná tzv. 

kapitánské úlohy. Je možné se domnívat, že úloha je „chyták“ a že není nutné počítat, jelikož 

odpověď na otázku je již explicitně uvedená v textu. Opět zde tedy hraje roli matematický 

diskurz, v jehož rámci je úloha smysluplná. 

Text úlohy je charakteristický svou nedořečeností. V hodinách českého jazyka můžeme 

s žáky diskutovat nad tím, že některé informace nemusí být v textu explicitně řečeny, a přesto 

je můžeme z kontextu vyvodit. Žáky bychom zde mohli upozornit také na to, že při čtení 

některých druhů textů (např. smlouvy, nařízení apod.) není „domýšlení za text“ žádoucí, resp. 

že by v takových textech mělo být vše psáno jednoznačně. Žáci by měli být vedeni k tomu, aby 

uměli přizpůsobovat své čtenářské strategie druhu textu a účelu čtení. 

Úloha je vhodná i k výkladu či procvičení různého jazykového učiva (např. způsob psaní 

číslovek; převod pasiva do aktiva – v našem výzkumu žáci 3. ročníku pravidelně převáděli 

pasivum do aktiva, viz Vondrová et al., 2019, s. 180; apod.). 
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Úloha Hřiště (3. ročník) 

Jmenuji se Martin (M). Hrajeme s kamarády hru, při které se musíme rozmístit po vnějším 

okraji dětského hřiště. Nejprve si ale musíme nakreslit plánek. Budu diktovat, jak to má 

vypadat. 

Hřiště má tvar čtverce. Já stojím uprostřed přední strany hřiště a v areálu hřiště vidím 

několik objektů. Hned přede mnou je pískoviště. Vzadu uprostřed ve dvou třetinách délky 

hřiště je houpačka. V pravém zadním rohu stojí strom a v levém zadním rohu je 

skluzavka. V levém předním rohu stojí domeček a v pravém předním rohu trampolína.  

Moji kamarádi Roman (R) a Johanka (J) se oba dívají zpoza plotu do středu hřiště. 

Z Romanova pohledu není domeček vidět přes strom. Johanka kouká na pískoviště skrz 

houpačku. Na plánku tedy označíme písmeny J a R ty panáčky, kteří představují Johanku 

a Romana.  

A můžeme si jít hrát.                                          (formulováno podle Vondrová et al., 2019, s. 134)  

Úkoly: 

1. Nakresli stejný plánek, jaký nakreslil Martin se svými kamarády. Kde stojí Roman a 

Johanka? 

2. Při Martinově diktování vznikla mezi dětmi pře. Martin chtěl zapsat Z Romanova pohledu 

zakrývá strom domeček. Roman se přel, že správně by věta měla znít Z Romanova pohledu 

zakrývá domeček strom. Kdo z nich měl pravdu? Martin? Roman? Nebo oba? Diskutujte. 

3. Najdi význam slova pře ve slovníku. 

4. V souvětí V pravém zadním rohu stojí strom a v levém zadním rohu je skluzavka nahraď 

spojku nějakou jinou spojkou. 

Řešení: 

 
1. Johanka je uprostřed nahoře a Roman je v pravém horním rohu. 
2. Oba. Stylizační cvičení. Jelikož tvar nominativu i akuzativu plurálu neživotných maskulin je stejný, 

stávají se tyto tvary ve větě syntakticky nezřetelnými. Je několik způsobů, jak tento stylistický 
nedostatek odstranit – buď opisem, jako v naší ukázce, anebo převedením věty do pasiva: 
Z Romanova pohledu je strom zakrýván domečkem x Z Romanova pohledu je domeček zakrýván 
stromem. 

3. pře, -e ž kniž. 2. hádka, spor 1, rozepře: vyvolat při  
4. Např. V pravém zadním rohu stojí strom, zatímco v levém zadním rohu je skluzavka. 
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Komentář: 

Tato úloha s úkoly je vhodná spíše do hodin českého jazyka, neboť v ní vlastně nejde 

o matematický výpočet. Nicméně může rozvíjet prostorovou představivost, protože žáci mají 

na základě diktátu nakreslit prostorovou situaci. Tato dovednost je užitečná i při řešení slovních 

úloh v matematice. Zároveň tvorba obrázku podle čteného (slyšeného) textu je jednou 

z hlavních metod čtení s porozuměním 
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Úloha Zachránění ježci (3. a 4. ročník) 

Záchranná stanice pro živočichy v Praze Jinonicích pomáhá přežít zimu mimo jiné i 

mláďatům ježka obecného. Letos na podzim přijala do své péče 27 ježčích mláďat. Ježci 

budou rozděleni po třech do krabic se senem a domkem na spaní. V každé krabici jsou 

potřeba také dvě misky, jedna na vodu a jedna na jídlo. Kolik misek pro ježky potřebuje 

záchranná stanice celkem?  
(Vondrová et al., 2019, s. 100) 

Úkoly: 

1. Odkud je text převzat? 

a) Z dětského komiksu. 

b) Z učebnice přírodovědy. 

c) Z pohádkové knížky. 

d) Z učebnice matematiky. 

(po správném vyřešení) 

2. Vytvoř tři různé texty tak, jako by pocházely ze zdrojů, které jsi vyloučil v úloze 1. 

3. Podtrhni v textu pasáže, které nepotřebuješ znát k vyřešení úlohy. 

4. Rozhodni o každém tvrzení, zda zcela jednoznačně vyplývá ze zadání úlohy, či nikoli. 

a) Každý ježek potřebuje dvě misky, jednu na vodu, jednu na jídlo. ANO NE 

b) Záchranná stanice letos na podzim přijala do své péče 27 mláďat ježka obecného.

          ANO  NE 

c) Ježci byli rozděleni do třech krabic se senem a domkem na spaní. ANO NE 

d) V Praze je jediná záchranná stanice pro živočichy, a to v Praze Jinonicích.  

ANO NE 

5.  Nakresli, jak vypadá ubytování pro 3 ježky.  

Řešení: 
1. d) 
2. Otevřená úloha.  
3. Záchranná stanice pro živočichy v Praze Jinonicích pomáhá přežít zimu mimo jiné i mláďatům ježka 

obecného. Letos na podzim přijala do své péče 27 ježčích mláďat. Ježci budou rozděleni po třech do 
krabic se senem a domkem na spaní. V každé krabici jsou potřeba také dvě misky, jedna na vodu a 
jedna na jídlo. Kolik misek pro ježky potřebuje záchranná stanice celkem? 19 

4.  U všech tvrzení platí odpověď NE. K otázce 4 b) – na území České republiky žijí dva druhy ježků: 
ježek obecný a ježek východní. V textu není nikde řečeno, že byl zachráněn zrovna ježek obecný. 
Lze využít i k mezipředmětovým vztahům do přírodovědy a k následné diskusi o ježcích a ochraně 
přírody vůbec. 

5.  
 
 
 
 
 
Pro správný situační model úlohy je důležité, 
aby v ubytování byla přítomna trojice ježků a 
aby tam byly dvě misky. 

  

 
19 Předpokládá se, že výuku vede učitel, který zná řešení úlohy. Úkol lze formulovat i inverzně: vypišme pasáže, 

které budeme potřebovat k řešení úlohy. 
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Komentář: 

Žáci 3. a 4. ročníku z našeho výzkumu dosáhli u této úlohy průměrné úspěšnosti 39 %. 

Text této slovní úlohy považujeme za materiál vhodný zejména pro slohovou výchovu 

(otázka 1 a 2). Zakreslení ubytování pro trojici ježků (otázka 5) může žákům pomoci 

k vytvoření správného situačního modelu, pro nějž je důležité, aby v ubytování byla přítomna 

trojice ježků a aby tam byly dvě misky. Někteří žáci v našem výzkumu vynechali informaci, že 

v každé krabici jsou dvě misky, a za správný považovali výpočet 27 : 3, a tedy výsledek 9. 

Podobně se tím můžeme vyhnout další časté chybě, kdy žáci počítali, že každý ježek potřebuje 

dvě misky, a vypočítali 27 ∙ 2 = 54.  
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Úloha Orientační závod v Mračenicích (4. ročník) 

 Dnes je ve škole v Mračenicích nezvykle rušno, protože se jako každý rok pořádá 

orientační závod.   

„Děti,“ začíná pan učitel, „protože je nás dvacet, vytvoříme čtyři družstva. V družstvu 

modrých bude Pavel, Helenka, Standa, Kristýna a Marie, v družstvu zelených Alena, 

Ivana, David, Markéta a naše treperenda Eliška a v družstvu žlutých František, Karlík, 

Barbora, Jiřík a Žaneta. V družstvu červených bude Hana, Marek, Ladislav, Petra a Toník. 

A teď si zvolíte svého vedoucího.“   

Ladislav se hned ujímá sepisování jednotlivých družstev: Červeným bude velet Marek, 

modrým bude velet Marie, zeleným Markéta a žlutým Karlík.   

Najednou se ale hlásí Karlík: „Pane učiteli, nevadí, že teď jsou v mém družstvu spolu 

sestry?“  

„To určitě nevadí,“ odpovídá pan učitel.  

„A pane učiteli,“ dorážely žáci dále, „nemohli bychom se nějak prohodit?“   

 „Dobře,“ souhlasí pan učitel, „ale mám dvě podmínky. První podmínka je, že žádné 

z družstev nesmí být buď pouze dívčí, nebo pouze chlapecké. A druhá podmínka je, že 

v žádném družstvu nesmějí začínat jména žádných dětí stejným písmenem!“   

Po chvíli usilovného přemýšlení jsou konečně družstva sestavena a děti mohou vyrazit na 

vytyčenou trasu. Barbora vysvětluje svému družstvu, že trasa začíná u školy a končí na 

nedalekém hrádku Mračín. Celá trasa je dlouhá asi 4 km, takže by ji i to nejpomalejší 

družstvo mělo urazit nanejvýš za hodinu.   

Od místa startu se děti vydají po hlavní silnici směrem do centra obce, které leží severně 

od školy. Asi po jednom kilometru chůze přijdou na náměstí, kde na ně u rozcestníku 

čeká první úkol s nápovědou. Podle ní by měly pokračovat rovně přes vzduch náměstí a 

uličkou na jeho severní straně dále ven z města. Tam je u železniční zastávky Mračenice 

umístěno druhé stanoviště s úkolem. Děti nemají změnit směr, ale mají utíkat dál ke 

stanovišti číslo tři. To už leží jen malý kousek pod hradem. Odtud budou v hrádku Mračín 

cobydup. 

Jak velká je přibližně vzdálenost mezi hrádkem Mračín a náměstím v Mračenicích? 

Úkoly: 

1.  V úvodním článku je pravopisná chyba. Najdi ji a napiš slovo správně. ______________ 

2.  Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z úvodního textu?  

a) Barbora a Žaneta jsou sestry.  

b) Marie a Žaneta jsou sestry.  

c) Petra a Marie jsou sestry.  

d) Hana a Markéta jsou sestry.   

3. Pokud všechny ostatní děti v družstvech zůstanou na svých místech, který z chlapců si 

nesmí prohodit místo s dívkou?  

a) Pavel      b) David     c) Standa      d) Toník    

4. Pokud všechny ostatní děti v družstvech zůstanou na svých místech, s kým si nesmí 

prohodit místo Pavel?   

a) s Alenou   

b) s Frantou   

c) s Barborou  

d) s Toníkem    
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5. Do textu se vloudilo slovo, které na toto místo určitě nepatří. Slovo najdi a napiš: 

______________    

6. Podle informací, které znáš z textu, se pokus nakreslit jednoduchou mapu Mračenic. Do 

mapy zakresli trasu orientačního závodu i všechna stanoviště. V mapě vyznač také 

vzdálenosti, které z textu znáš. 

7. Škola se nachází  

a) jižně od hrádku   

b) severně od hrádku   

c) východně od hrádku   

d) západně od hrádku   

8. Připomeň si souvětí Dnes je ve škole v Mračenicích nezvykle rušno, protože se jako každý 

rok pořádá orientační závod. Podtrženou část nahraď jedním slovem tak, aby byl zachován 

význam.  Slovo napiš: _________________________   

9. Připomeň si část textu Odtud budou v hrádku Mračín cobydup. Označ variantu odpovědi, 

která má jiný význam než slovo cobydup.   

a) vcukuletu   

b) ostošest   

c) než bys řekl švec   

d) na to tata 

Řešení: 
1. doráželi – Ve větě: „A pane učiteli,“ dorážely žáci 
dále, „nemohli bychom se nějak prohodit?“   
2. a) 
3. b) 
4. d) 
5. vzduch – Ve větě: Podle ní by měly pokračovat 
rovně přes vzduch náměstí a uličkou na jeho 
severní straně dále ven z města. 
6. Viz obrázek. 
7. a) 
8. každoročně 
9. b) 

 

 

 

 

 

 

Komentář: 

Podobně jako u předchozí úlohy lze i tuto slovní úlohu považovat za ideální podklad pro rozvoj 

čtení s porozuměním. Otázkou 1, 8 a 9 poukazujeme na to, že s úlohou lze pracovat jako 

s jakýmkoli jiným textem, a že tedy s jeho pomocí můžeme procvičovat např. i jevy pravopisné 

a jiné jazykové jevy. 
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Úloha Král a jeho děti (4. ročník) 

Přečti si prosím pozorně následující text.  

Úvodní text (začátek):  

Žil jednou jeden král a ten měl pět synů a jednu dceru. V roce, kdy i nejmladší syn oslavil 

osmnáctiny, rozhodli se synové odejít do světa. Byla uspořádána velká oslava a služebná 

Jindřiška nachystala zahradní stoly, na něž kuchařka Bedřiška naservírovala ta nejlepší 

jídla. Při loučení slíbil princ Adam svému otci: „Tatínku, nebuď smutný. V tento den tě 

vždycky po pěti letech přijedu navštívit.“ „Já přijedu vždy přesně za čtyři roky,“ řekl 

Břetislav. „Já se budu vracet po každých třech letech,“ přidal se Cyril. „Mně můžeš čekat 

vždy za dva roky,“ přispěchal se svým slibem David. „A já tě budu navštěvovat v tento 

den každý rok,“ chtěl otce potěšit Emil. Starý král přesmutně zvolal: „To bych vás už ale 

pohromadě nikdy neuviděl!“  

V té chvíli promluvila princezna Františka. „Milí bratři,“ řekla, „tatínek má pravdu. Je to 

prostá matematická úvaha. Zkusíme si napsat do tabulky, po kolika letech se budete vracet 

domů.“  

 Označ křížky, ve kterých letech se jednotliví princové budou vracet domů.   

Rok  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

Adam                                    

Břetislav                                    

Cyril                                    

David                                    

Emil                                    

 Nyní pokračuj v pozorném čtení textu.  

 Úvodní text (pokračování):  

Všichni princové i pan král zaujatě hleděli na princeznu, jak tvoří tabulku. Po dobré 

půlhodině se nesměle ozvala Jindřiška: „Při vší úctě, takto tady budeme do Vánoc! 

Existuje daleko jednodušší způsob. Abychom zjistili, kdy nejdříve se sejdete všichni 

najednou, musíme najít nejmenší společný násobek čísel označujících, po kolika letech 

se bude každý z vás vracet domů. Když ho správně vypočítáme, zjistíme, že nejmenší 

společný násobek čísel 1, 2, 3, 4 a 5 je 60. Takže nejdříve se všichni bratři pohromadě 

sejdou až za 60 let. A to už, s vaším dovolením, pane králi, tady asi nebudete.“  

Náhle se do debatování vložil královský šašek: „Stačí jedna drobná změna, křivda bude 

napravena! Pokud se Jeho Jasnost princ Adam bude vracet každých šest let, sejdou se 

všichni bratři pohromadě již za 12 let! A to se, pane králi, určitě dočkáte, protože to vám 

bude teprve 72 let!“  
(upraveno podle Odvárko, O., Kadleček, J. Matematika 2 pro 6. ročník ZŠ. Praha: Prometheus, 1997.) 

Úkoly:  

1. V prvním odstavci výchozího textu je pravopisná chyba ve tvaru zájmena. Najdi ji a napiš 

zájmeno správně. ________________   

2. Kolik let bylo královi, když se narodil jeho nejmladší syn?   

a) Z textu to nelze vyvodit.    b) 42      c) 52        d) 60   

3. Napiš počet osob, o nichž je v textu výslovně napsáno, že se dívaly na princeznu, když 

vytvářela tabulku: _________________________________________________   
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4. Přečti si ještě jednou pozorně první odstavec úvodního textu.  

Které z následujících tvrzení z něj jednoznačně vyplývá?   

a) Oslavu pro pana krále uspořádaly přesně dvě osoby.   

b) Oslavu pro pana krále uspořádaly přesně tři osoby.  

c) Oslavu pro pana krále uspořádalo přesně sedm osob.  

d) Z textu není jednoznačně patrné, kolik osob oslavu pro pana krále uspořádalo.  

Svou odpověď odůvodni:__________________________________________________  

_______________________________________________________________________   

5. Označ variantu odpovědi, která je jinými slovy celá přímo řečena v úvodním textu.  

a) David za svým otcem přijede každý druhý rok.  

b) Nejmenší společný násobek dvou nebo více čísel je nejmenší číslo, které je těmito 

čísly dělitelné.  

c) Nejmenší společný násobek čísel 1, 2, 3, 4 a 6 je 12.  

d) Nejmladší princ se narodil dříve, než se narodila princezna.   

6. Najdi ve výchozím textu synonymum slova nespatřil a napiš ho: ___________________   

7. Úvodnímu textu chybí název. Urči, který z následujících názvů nelze z hlediska obsahu 

textu použít.  

a) Pět princů  

b) Nejmenší společný násobek  

c) Početní úloha  

d) Kuchařka počtářkou   

8. Která varianta odpovědi nevystihuje, jak se cítil pan král, když se dověděl, že už prince 

pohromadě nikdy neuvidí?  

a) Pan král byl zasmušilý. 

b) Pan král byl zkormoucený.  

c) Pan král byl zarmoucený. 

d) Pan král byl dojímavý. 

Řešení: 
1. Mě – ve větě: „Mně můžeš čekat vždy za dva roky,“ přispěchal se svým slibem David. 
2. 42 (72 − 12 − 18 = 42) 
3. 6 
4. d); ve větě: Byla uspořádána velká oslava… se vyskytuje pasivum, které upozaďuje původce děje. 
5. a) 
6. neuviděl 
7. d) 
8. dojímavý 

Komentář: 

Další slovní úloha vhodná pro rozvoj jazykových a komunikačních dovedností. 

Z matematického hlediska se jedná o hledání nejmenšího společného násobku, přičemž řešení 

je zde ulehčeno přítomností tabulky, která je zde ukázána jako jeden z nástrojů řešení úloh 

v matematice. Žáci si současně mohou uvědomit, že slovní úlohy není nutné řešit pouze 

výpočtem, ale že to lze i jednoduchou vizualizací (v tomto případě vizualizací nejmenšího 

společného násobku).  
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Úloha Domek (5. ročník) 

Minulé úterý bylo v rodině Novákových takovým obvyklým dnem. Novákovi bydlí 

v pěkném zděném domku, který má půdorys obdélníku rozděleného na pět stejně velkých 

rovnoběžných místností. Někomu by se to mohlo zdát trochu fádní, ale Novákovi jsou 

spokojeni, protože mají rádi strohé prostory. Přesně v polovině každé stěny mezi 

místnostmi se nalézají dveře. Jediná nepravidelná místnost je chodba, která má ve své 

zadní části vlevo vestavěnou koupelnu. Maminka se vždycky zlobí, že to není moc 

praktické a že tam ta koupelna vyčnívá „jako pěst na oko“, navíc má namísto okna jen 

větrák do zahrady. Dostatečné osvětlení domu je zajištěno celkem pěti velkými okny 

(jedno v každé místnosti), jimiž je spolu s hlavními dveřmi osazeno průčelí domku, a do 

zahrádky dokonce vede z obývacího pokoje navíc i okno francouzské. 

Maminka dnes přišla domů z práce v pět hodin hlavními dveřmi, které ústí do prostřední 

místnosti – chodby. Byla hodně unavená, protože pracuje jako elektrikářka a dnes řešila 

velkou závadu na rozvodné síti v obci. Po chvilce odpočinku v obývacím pokoji, který se 

nalézá v přiléhající místnosti vpravo od hlavních dveří, přímo naproti protilehlé kuchyni, 

se vrátila přes chodbu k zadním dveřím a začala se věnovat práci na zahradě. Tatínek 

dorazil hodinu po ní a hned začal připravovat v kuchyni večeři. Rozhodl se vařit thajské 

kuře, což mu podle receptu zabralo hodinu a půl. Když byl v půlce přípravy večeře, Matěj 

se právě vrátil z tréninku a rovnou se zavřel ve svém pokoji vedle obývacího pokoje. 

Potom se všichni sešli v jídelně vedle kuchyně, kam později tatínek přinesl z kuchyně 

večeři. Při jídle si hodinu povídali a potom se přesunuli do obývacího pokoje, ale tatínek 

po chvíli oznámil, že si raději půjde číst do kuchyně.   

V kolik hodin se rodina přesunula do obývacího pokoje? 

(Autorská úloha, I. Smetáčková, M. Šmejkalová) 

Úkoly: 

1. Úlohu si důkladně a pozorně přečti, pak ji zakryj a zpaměti zakresli obrázek domku se všemi 

detaily, které jsou uvedeny v úloze a které si pamatuješ. 

2. Odkryj text a nakresli pohled na domek shora se všemi detaily, které jsou uvedeny v úloze. 

Oba své obrázky porovnej. 

3. Podtrhni si v textu hlavní body, které jsou podstatné pro splnění úkolu č. 2. 

4. Vytvoř si v bodech stručný zápis hlavních údajů potřebných pro vyřešení úlohy. 

5. V kolik hodin se rodina přesunula do obývacího pokoje? 

6. Jak se nazývá obrat „jako pěst na oko“? Přeformuluj tuto formulaci vhodněji. 

Řešení: 
1. Otevřená úloha 

2.  
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3. Minulé úterý bylo v rodině Novákových takovým obvyklým dnem. Novákovi bydlí v pěkném zděném 
domku, který má půdorys obdélníku rozděleného na pět stejně velkých rovnoběžných místností. 
Někomu by se to mohlo zdát trochu fádní, ale Novákovi jsou spokojeni, protože mají rádi strohé 
prostory. Přesně v polovině každé stěny mezi místnostmi se nalézají dveře. Jediná nepravidelná 
místnost je chodba, která má ve své zadní části vlevo vestavěnou koupelnu. Maminka se vždycky 
zlobí, že to není moc praktické a že tam ta koupelna vyčnívá „jako pěst na oko“, navíc má namísto 
okna jen větrák do zahrady. Dostatečné osvětlení domu je zajištěno celkem pěti velkými okny (jedno 
v každé místnosti), jimiž je spolu s hlavními dveřmi osazeno průčelí domku, a do zahrádky dokonce 
vede z obývacího pokoje navíc i okno francouzské. 
Maminka dnes přišla domů z práce v pět hodin hlavními dveřmi, které ústí do prostřední místnosti – 
chodby. Byla hodně unavená, protože pracuje jako elektrikářka a dnes řešila velkou závadu na 
rozvodné síti v obci. Po chvilce odpočinku v obývacím pokoji, který se nalézá v přiléhající místnosti 
vpravo od hlavních dveří, přímo naproti protilehlé kuchyni, se vrátila přes chodbu k zadním dveřím a 
začala se věnovat práci na zahradě. Tatínek dorazil hodinu po ní a hned začal připravovat v kuchyni 
večeři. Rozhodl se vařit thajské kuře, což mu podle receptu zabralo hodinu a půl. Když byl v půlce 
přípravy večeře, Matěj se právě vrátil z tréninku a rovnou se zavřel ve svém pokoji vedle obývacího 
pokoje. Potom se všichni sešli v jídelně vedle kuchyně, kam později tatínek přinesl z kuchyně večeři. 
Při jídle si hodinu povídali a potom se přesunuli do obývacího pokoje, ale tatínek po chvíli oznámil, 
že si raději půjde číst do kuchyně.  
V kolik hodin se rodina přesunula do obývacího pokoje? 

4.  Otevřená úloha. Maminka přišla v pět hodin. Tatínek dorazil hodinu po ní. Vaření mu zabralo hodinu 
a půl. Při jídle si hodinu povídali a potom se přesunuli do obývacího pokoje. 

5.   20:30. 
6.  Frazém, frazeologismus, přirovnání. Koupelna vyčnívá tak, že kazí celkový dojem. 

Komentář: 

Úloha představuje ideální podklad pro propojení výuky matematiky a českého jazyka. Tvorba 

obrázku jako jedna z metod čtení s porozuměním se tu přímo nabízí, přičemž může mít silný 

motivační potenciál i při matematickém řešení úlohy. V našem výzkumu neměly předložené 

obrázky významnější vliv na úspěšnost řešení slovní úlohy. To ovšem neznamená, že by žáci 

neměli s obrázky, zejména řešitelskými, pracovat. Aby obrázky skutečně pozitivně ovlivnily 

řešení úlohy, měli by žáci být spíše vedeni k vytváření obrázků vlastních (aby svou grafickou 

reprezentaci byli lépe schopni propojit se strukturou úlohy). 

Dodejme, že úloha poskytuje prostor i pro rozvoj dalších čtenářských strategií – zejména 

určování podstatných a nepodstatných informací.  
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Úloha Piškvorky (5. ročník) 

Do finále turnaje v piškvorkách se dostali Jana, Marek, Tereza a Veronika. Nejprve hrála 

Jana proti Tereze, pak Marek proti vítězce i proti poražené, a nakonec Veronika se všemi 

finalisty. Kolik zápasů se ve finále odehrálo? 
 (Vondrová et al., 2019, s. 26) 

Úkoly: 

1. Je podle tebe úloha formulována logicky správně? Své rozhodnutí zdůvodni. 

2. Vyhledej v Akademickém slovníku cizích slov význam slova finalista. 

3. Zamysli se nad tím, kolik mohou mít různé sporty finalistů, kolik finalistů mohou mít např. 

pěvecké soutěže? 

4. Která z následujících dvojic slov je tvořena synonymy? Je možných více řešení? 

a) vítěz – poražený 

b) vítěz – přemožitel 

c) vítěz – finalista 

d) vítěz – zdolaný 

5. Pokud to uznáš za vhodné, úlohu přeformuluj. 

6. Proti kolika děvčatům hrál Marek? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) nelze určit 

7. V úloze se uvádí, že Veronika hrála se všemi finalisty. Vyjádři slovo všemi určitou 

číslovkou. 

Řešení:   
1. S žáky můžeme diskutovat o tom, jak chápou pojmy finále a finalista. Je pravděpodobné, že žáci 

budou finále chápat pouze jako jeden zápas se dvěma finalisty či finálovými týmy (např. tenis, hokej). 
Uvedená slovní úloha, v níž se mluví o čtyřech finalistech a o finálových zápasech, jim pak bude 
připadat nesmyslná.  

2. finalista 1, -y m (finalistka, -y ž) účastník finále. 
3. Ve sportech, kde se hrají zápasy, obvykle bývá jeden finálový zápas se dvěma finalisty. V jiných 

sportech a v jiných soutěžích může být finalistů více – např. finálový běh v atletice, finále 
v gymnastice, tanci, plavání, lyžování, krasobruslení; pěvecké soutěže, soutěže krásy, recitační 
soutěže aj. 

4. b), lze i c) 
5.  Jelikož úloha pojednává o turnaji v piškvorkách, kde se hrají zápasy, není její znění zcela logické. 

Čtyři účastníci obvykle bývají v semifinále. Možnou reformulací tedy může být např. Do semifinále 
turnaje …. Veronika se všemi účastníky semifinále. Kolik zápasů se v semifinále odehrálo? 

6. c)  
7. Explicitně dle textu nejspíše „se třemi“. Lze ale diskutovat i o řešení „se dvěma“ (záleží na výsledku 

diskuse z otázky 1). 

Komentář: 

Úloha je formulována procesuálně, tedy postupně je v ní popsáno, jak se situace odehrává. 

Příslušná konceptuální formulace by zněla: „Do finále turnaje v piškvorkách se dostali čtyři 

soutěžící. Kolik zápasů se ve finále odehrálo, když hrál každý soutěžící s každým jeden zápas?“ 

V našem výzkumu se v námi použitých úlohách neukázaly statisticky významné rozdíly 

v obtížnosti mezi procesuálními a konceptuálními formulacemi úloh (Vondrová et al., 2019, 

s. 87). K jazykové charakteristice úlohy viz otázky k úloze a jejich řešení. 
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Úloha Žirafy (5. ročník) 

Žirafy jsou nejvyšší savci, kteří obývají naši planetu. Mají dlouhé končetiny a nesmírně 

dlouhý svalnatý krk. V každé zoologické zahradě náležejí k nejoblíbenějším zvířatům. 

V naší ZOO chovají 6 žiraf. Krmivo pro ně stojí týdně 49 980 Kč. Kolik by zahrada 

musela týdně platit za krmivo pro žirafy, kdyby se rozhodla rozšířit svůj chov o další 

2 žirafy?  
(Vondrová et al., 2019, s. 418) 

Úkoly: 

1. Podle Internetové jazykové příručky prověř pravopis slovního tvaru náležejí. 

a) Proveď výpisky z příslušné výkladové části Internetové jazykové příručky. 

b) Uděláš chybu, když napíšeš tvar náleží? 

c) Kdy bys měl raději použít tvar s koncovkou -ejí? 

d) Který tvar se učila ve škole podle Pravidel českého pravopisu tvoje babička? 

e) Napiš ještě tři podobné dvojice slovesných tvarů a použij je ve větě. 

2. Rozhodni, zda z úlohy vyplývá následující tvrzení: 

Žirafy jsou nejvyšší savci, kteří obývají naši planetu, protože mají dlouhé končetiny a 

nesmírně dlouhý svalnatý krk.  

Svůj názor odůvodni. 

3. Která z následujících podmínek musí být splněna, aby bylo možné úlohu vyřešit? 

a) Všechny žirafy sní za týden stejné množství krmiva. 

b) Žirafy mají rozdílnou spotřebu krmiva. 

4. Je v textu přímo napsáno, jaká je cena krmiva týdně pro jednu žirafu? Pokud ne, napiš 

výpočet, jakým je to možné zjistit. 

5. Zkrať úlohu tak, abys nevynechal žádné informace, které jsou potřebné pro vyřešení úlohy, 

a zároveň abys odstranil všechny informace nadbytečné. 

Řešení: 
1. Náleží i náležejí. 

a) Slovesa 4. slovesné třídy vzoru „sází“ mají v souladu s PČP 1993 ve 3. os. mn. č. vedle 
původního tvaru sázejí i nově kodifikovaný tvar sází. Změna je odrazem sklonu jazyka 

k vyrovnávání tvarů – koncovku -í ve 3. os. mn. č. mají totiž oba další vzory této třídy 
„prosit“ i „trpět“ (oni prosí, trpí). Koncovky -ejí a -í jsou stylově rovnocenné: otálejí/otálí, 
chybějí/chybí, kácejí/kácí, rozumějí/rozumí, odnášejí/odnáší, splácejí/splácí, 
kymácejí/kymácí, ztrácejí/ztrácí. Kvůli jednoznačnému porozumění je v některých 

případech vhodnější užít širší tvar s koncovkou -ejí, např. kolo pohání řemeny – kolo 
pohánějí řemeny. 
(https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=n%C3%A1le%C5%BEej%C3%AD#bref2). 

b) NE 

c) např. kolo pohání řemeny – kolo pohánějí řemeny. 
d) náležejí 
e) otevřená úloha 

2. NE. V úloze se píše pouze to, že „Žirafy jsou nejvyšší savci, kteří obývají naši planetu“. Jako jejich 
bližší charakteristika je uvedena informace, že mají dlouhé končetiny a nesmírně dlouhý svalnatý krk. 
Text tedy nevypovídá o případném kauzálním vztahu mezi tělesnými vlastnostmi žiraf a skutečností, 
že jsou nejvyššími savci planety. 

3. a) 
4. NE; 49 980 : 6 = 
5. V ZOO chovají 6 žiraf. Krmivo pro ně stojí týdně 49 980 Kč. Kolik by zahrada musela týdně platit za 

krmivo pro žirafy, kdyby se rozhodla rozšířit svůj chov o další 2 žirafy? 
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Komentář: 

Text slovních úloh obsahuje zpravidla složku, v níž se popisuje výchozí situace obsahující údaje 

důležité pro úlohu, a složku úkolovací (viz Vondrová et al., 2019, s. 29). Dalo by se 

předpokládat, že u některých úloh může širší uvedení do situace zadané slovní úlohou pomoci 

žákům k lepšímu porozumění úloze. V některých úlohách je ovšem složka popisu situace 

rozšiřována jaksi „uměle“, patrně proto, aby úloha nebyla příliš stručná. Umělé rozšíření narace 

obvykle obsahuje informace pro řešení úlohy zcela irelevantní a nadbytečné, k lepšímu 

porozumění tudíž nevede. Takovou úlohu představuje i úloha Žirafy, u níž žáci 5. ročníku v našem 

výzkumu dosáhli průměrné úspěšnosti 69 %. Jedním z důležitých kroků při řešení této úlohy je 

odfiltrování nedůležitých informací. To můžeme dobře cvičit např. zkracováním úlohy (otázka 5). 

S žáky můžeme dále diskutovat také nad jednoznačností formulace úlohy. V rámci matematického 

diskurzu je úloha smysluplná, jelikož pracuje s implicitním předpokladem, že všechny žirafy mají 

stejnou spotřebu krmiva. Explicitně to ovšem v úloze řečeno není, z jazykového hlediska tudíž zcela 

jednoznačná není. Žáci mohou navrhovat reformulace úlohy tak, aby úloha byla jednoznačná.  
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Úloha Impérium (5. a 6. ročník) 

Na mateřskou loď Hvězdného impéria zaútočila armáda nepřátelských stíhacích faunů. 

Hvězdné impérium nasadilo do obrany všechny obranné jednotky. Korvety zasáhly 

celkem 9 faunů, fregatě se podařilo zneškodnit ještě o 4 fauny více. Bitevní křižník 

zlikvidoval tolik faunů, kolik zneškodnily korvety a fregata dohromady. Mateřská loď se 

útoku ubránila, zbylých 11 stíhacích faunů se stáhlo zpět na svou základnu. Kolik 

stíhacích faunů bylo v rámci této válečné mise vysláno na likvidaci mateřské lodi 

Hvězdného impéria?  
(Vondrová et al., 2019, s. 77) 

Úkoly: 

1. Zamysli se nad tím, co bylo záměrem jednotlivých účastníků bitvy, a své myšlenky zapiš. 

Kdo proti komu bojoval a jakými prostředky? Pomoci si můžeš výkladovým slovníkem. 

2. Vysvětli význam těchto slov. 

a) křižník 

b) impérium 

c) korveta 

d) fregata 

3. Vymysli krátký příběh, v němž tato slova použiješ. K příběhu nakresli obrázek. 

4. Do souvětí Korvety zasáhly celkem 9 faunů, fregatě se podařilo zneškodnit ještě o 4 fauny 

více. zapoj vhodný spojovací výraz (vyjma spojky a). 

Řešení:  
1. Otevřená úloha 
2. a)    křižník, -u m (6. mn. -cích) silně vyzbrojená válečná loď  

b) impérium, -ia s (mn. 2. -ií, 6. -iích, 7. -ii) <l> velká říše 
c) korveta, -y ž <f> dř. menší doprovodná válečná loď 
d) fregata, -y ž <i> velká válečná loď (pův. plachetní)  

3. Otevřená úloha. 
4. Např. Zatímco korvety zasáhly celkem 9 faunů, fregatě se podařilo zneškodnit ještě o 4 fauny více. 

Korvety zasáhly celkem 9 faunů, avšak / naproti tomu fregatě se podařilo zneškodnit ještě o 4 fauny 
více.  

Komentář: 

Žáci 5. ročníku v našem výzkumu dosáhli v řešení této úlohy průměrné úspěšnosti 24 % a žáci 

6. ročníku 41 %. Úloha byla použita oproti variantě s běžným kontextem:  

Trojčata Nela, Bela a Lea chodily každá do jiné třídy, ale oslavu svých narozenin se 

rozhodly uspořádat společně. Nela pozvala 9 nejlepších kamarádek ze své třídy. Bela ze 

své třídy pozvala ještě o 4 kamarádky více. Lea pozvala skoro všechny děti ze své třídy 

a ještě holky z gymnastiky, což bylo celkem tolik lidí, kolik pozvala Nela a Bela 

dohromady. Pozvánku na oslavu dostalo také všech 11 členů jejich rodiny. Kolik lidí 

celkem bylo na narozeninovou oslavu pozváno? 

V souladu s naším očekáváním byli žáci u této úlohy úspěšnější. Jejich průměrná úspěšnost 

se zvedla na 58 % v 5. ročníku a 72 % v 6. ročníku. Odborná a vojenská terminologie použitá 

ve výše uvedené úloze mohla být pro žáky problémem. Proto navrhujeme úkoly, které mají 

jejich pozornost zaměřit na význam problematických slov.  
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Úloha Kostky (6. ročník) 

Aleš, Barča a Cilka měli každý krabici s bílými a s červenými kostkami a vybírali z nich 

červené. Aleš měl v krabici 17 kostek. Když z ní vyndal všechny červené, zůstaly 

v krabici 2 bílé. Barčina krabice měla dvě přihrádky. Z jedné vyndala červené kostky, 

jichž bylo tolik, kolik měl Aleš bílých. V druhé přihrádce bylo dalších 18 kostek, červené 

vyndala a 3 bílé jí zůstaly. Cilka ze své krabice vyndala o 5 červených kostek víc, než 

kolik červených kostek vyndala Barča. Kolik červených kostek bylo ve všech třech 

krabicích?         (Vondrová et al., 2019, s. 87) 

Úkoly: 

1. Pozorně si přečti úlohu. Úlohu i otázky potom zakryj a pokus se zpaměti zodpovědět 

následující otázky: 

a) Jak se jmenovaly děti? 

b) Kolik měl Aleš v krabici kostek? 

c) Kolik přihrádek měla Barčina krabice? 

2. V jakém pořadí vybíraly děti kostky z krabic? 

a) První vybíral Aleš, druhá vybírala Barča a třetí vybírala Cilka. 

b) První vybírala Barča, druhý vybíral Aleš a třetí vybírala Cilka. 

c) První vybíral Aleš, druhá vybírala Cilka a třetí vybírala Barča. 

d) Není jasné, v jakém pořadí děti kostky vybíraly. 

3. Vyplývá ze zadání jednoznačně, 

a) kolik měl Aleš bílých kostek?     ANO NE 

b) že v jedné z Barčiných přihrádek byly pouze červené kostky?  ANO NE  

c) zda má Alešova krabice jen jednu přihrádku?    ANO NE              

d) kolik bílých kostek měla Cilka?     ANO NE 

e) že ve všech třech krabicích bylo dohromady více červených kostek než bílých?  

         ANO NE 

4. Jaký je základní tvar jména Cilka? 

5. Jaký je základní tvar jména Barča? Zjisti alespoň pět informací, které se k nositelce tohoto 

jména vztahují v české literatuře, kultuře a historii. 

Řešení: 
1. a) Aleš, Barča, Cilka   b) 17   c) 2 
2. d) 
3. a) ANO; b)–e) NE 
4. Cecílie 
5. Barbora; např. Barunka (Babička, B. Němcová), Bára (Divá Bára, B. Němcová), Barka (Lakomá 

Barka, J. Werich), Barborky – lidový zvyk před Vánoci, Chrám svaté Barbory (Kutná Hora) 

Komentář:  

Žáci 6. ročníku v našem výzkumu dosáhli v této úloze úspěšnosti 43 %. Jedná se o procesuální 

zadání úlohy. Její příslušná konceptuální varianta zněla:  

Sourozenci Aleš, Barča a Cilka měli krabice s červenými a bílými kostkami. Chtěli 

z kostek postavit vysokou červenou věž. V Alešově krabici bylo 17 kostek, z nichž 2 byly 

bílé. V Barčině krabici byly kostky rozděleny ve dvou přihrádkách, v jedné přihrádce 

byly jen červené kostky a bylo jich tolik, kolik měl Aleš bílých, ve druhé bylo 18 kostek, 

z nichž 3 byly bílé. Cilka měla v krabici o 5 červených kostek víc, než kolik červených 

kostek měla v krabici Barča. Kolik červených kostek bylo ve všech třech krabicích? 

Pro žáky v našem výzkumu byla tato varianta úlohy mírně jednodušší, dosáhli v ní 

úspěšnosti 53 % (rozdíl ale nebyl statisticky významný).  
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Úloha Plachetnice (6. ročník) 

Firma Sea4you provozuje luxusní plachetnice pro výlety na moři poblíž Turecka, 

Chorvatska nebo v okolí řeckých ostrovů. Na každé plachetnici vypravené na moře se 

plaví 40 turistů, o které se musí pečlivě a zodpovědně starat 30 členů posádky, většinou 

složené z uklízečů, údržbářů, kuchařů, plavčíků a stevardů. Protože tento způsob trávení 

dovolené se stal v poslední době velmi oblíbeným, minulý týden se plavilo na lodích 

celkem 600 po zážitcích toužících turistů. Kolik členů posádek se o ně staralo?  
(Vondrová et al., 2019, s. 394–395) 

Úkoly: 

1. Rozhodni o každém tvrzení, zda zcela jednoznačně vyplývá ze zadání úlohy, či nikoli. 

a) Na každého turistu na jedné plachetnici připadá 30 členů posádky. ANO NE 

b) Na péči o 40 turistů na jedné lodi je třeba 30 členů posádky.  ANO NE 

c) Minulý týden se turisté plavili na celkem 15 luxusních plachetnicích. ANO NE 

d) O zákazníky se stará celkem pět různých profesí.   ANO NE 

2. Podtrhni v textu pasáže, které nepotřebuješ znát k vyřešení úlohy. Úlohu zkrať tak, abys 

nevynechal žádné informace, které jsou potřebné pro vyřešení úlohy, a zároveň abys 

odstranil všechny informace nadbytečné. 

3. Popiš, jak si představuješ luxusní plachetnici. 

4. Z první věty textu vytvoř souvětí. 

Řešení: 
1. a) NE, b)–c) ANO, d) NE 
2. (Předpokládá se, že výuku vede učitel, který zná řešení úlohy. Úkol lze formulovat i inverzně: vypišme 

pasáže, které budeme potřebovat k řešení úlohy.) Firma provozuje luxusní plachetnice pro výlety na 
moři poblíž Turecka, Chorvatska nebo v okolí řeckých ostrovů. Na každé plachetnici vypravené na 
moře se plaví 40 turistů, o které se musí pečlivě a zodpovědně starat 30 členů posádky, většinou 
složené z uklízečů, údržbářů, kuchařů, plavčíků a stevardů. Protože tento způsob trávení dovolené 
se stal v poslední době velmi oblíbeným, minulý týden se plavilo na lodích celkem 600 po zážitcích 
toužících turistů. Kolik členů posádek se o ně staralo? 

3. Otevřená úloha. 
4. Např. Firma provozuje luxusní plachetnice, které slouží k výletům na moři poblíž Turecka, Chorvatska 

nebo v okolí řeckých ostrovů. 

Komentář: 

Žáci 6. ročníku z našeho výzkumu dosáhli u této úlohy průměrné úspěšnosti 44 %. Z hlediska 

různých nesprávných strategií řešení, které žáci použili, je tato úloha více rozpracována 

v kap. 7. 
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Úloha Zdravé plavání (6. ročník) 

Vědci prokázali, že pravidelné plavání má velmi dobrý vliv na zdraví dětí. Děti, které 

pravidelně chodí plavat, daleko méně trpí nejen nemocemi dýchacích cest, ale např. i 

kožními onemocněními. To si uvědomili v základní škole Pupálkova, kde mezi žáky 8. a 

9. ročníku kolem 15 % žáků trpí atopickým ekzémem, více než 40 % žáků alergiemi, asi 

15 % žáků mívá v zimě pravidelně zápal plic a téměř 5 % má dokonce astma.  Škola proto 

hromadně zakoupila vstupenky do bazénu všem 64 žákům 8. ročníku a všem 58 žákům 

9. ročníku. Kolik korun škola zaplatila za vstupenky, jestliže cena vstupenky je 65 Kč, a 

navíc je každá 10. vstupenka pro školy zdarma?  
(Vondrová et al., 2019, s. 407, rozšířeno) 

Úkoly: 

1. Rozhodni o každém tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z textu 

a) Škola zaplatila žákům 8. a 9. ročníku pravidelné každotýdenní plavání.    ANO NE 

b) Mezi žáky 8. a 9. ročníku se vyskytují minimálně čtyři různá onemocnění. ANO NE 

c) Škola nezaplatila vstupenky žákům 7. ročníku.          ANO NE 

2. První souvětí převeď na větu jednoduchou. 

3. Dokonči souvětí níže tak, aby význam zůstal zachován: 

Děti, které pravidelně nechodí plavat…, 

4. Přeformuluj souvětí Kolik korun škola zaplatila za vstupenky, jestliže cena vstupenky je 

65 Kč. tak, abys nahradil spojku jestliže jiným spojovacím výrazem. 

5. Vypiš všechny údaje, které jsou podstatné pro řešení slovní úlohy. Úlohu co nejvíce zkrať. 

6. Které číselné údaje nejsou potřebné pro řešení úlohy (vyjma čísel v označení 8. a 

9. ročníku)? Vytvoř k úloze nový úkol / novou otázku (a případně úlohu doplň) tak, abys 

při jeho řešení tyto údaje použil. 

7. Pokud by učitelé koupili vstupenky pro každou třídu zvlášť, byla by cena za vstupenky 

stejná, nebo rozdílná? 

Řešení: 
1. a) NE, b) ANO, c) NE 
2. Vědci prokázali velmi dobrý vliv pravidelného plavání na zdraví dětí. 
3. …daleko více trpí nejen nemocemi dýchacích cest, ale např. i kožními onemocněními. 
4. Např. v případě že, za podmínky že, pakliže… (pozn. vhodný je výklad učitele o přetíženosti spojky 

když, příznakovosti spojky pakliže, možno využít i k dalším stylizačním cvičením). 
5. Vstupenky pro 64 žáků a 58 žáků. Cena vstupenky je 65 Kč. Každá 10. vstupenka pro školy je 

zdarma. 
6. 15 % atopický ekzém, 40 % žáků alergie, 15 % zápal plic, 5 % astma.  

Vědci prokázali, že pravidelné plavání má velmi dobrý vliv na zdraví dětí. Děti, které pravidelně chodí 
plavat, daleko méně trpí nejen nemocemi dýchacích cest, ale např. i kožními onemocněními. To si 
uvědomili v základní škole Pupálkova, kde mezi žáky 8. a 9. ročníku 15 % žáků trpí atopickým 
ekzémem, 40 % žáků alergiemi, 15 % žáků mívá v zimě pravidelně zápal plic a 5 % má dokonce 
astma.  Škola proto pro tyto nemocné děti hromadně zakoupila vstupenky do bazénu. Vstupenky byly 
pro 64 žáků 8. ročníku a 58 žáků 9. ročníku. Kolik korun škola zaplatila za vstupenky, jestliže cena 
vstupenky je 65 Kč, a navíc je každá 10. vstupenka pro školy zdarma? Kolik asi žáků 8. a 9. ročníku 
trpí a) atopickým ekzémem, b) alergií, c) zápalem plic, d) astmatem. 

7. Pokud škola koupí vstupenky hromadně pro 122 žáků, pak zaplatí o 12 vstupenek méně (tedy 
110 ∙ 65 = 7 150 (Kč)). Pokud by učitelé kupovali vstupenky pro každou třídu zvlášť, pak pro žáky 
8. ročníku zaplatí o 6 vstupenek méně a pro žáky 9. ročníku o 5 vstupenek méně. Pro školu je tedy 
výhodnější, pokud koupí vstupenky pro obě třídy dohromady.  
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Komentář: 

Úloha je charakteristická větším množstvím informací, které nejsou potřebné pro řešení úlohy, 

včetně nadbytečných číselných údajů. Nadbytečné číselné údaje mohou být významným 

zdrojem obtíží při řešení slovních úloh. I z našeho výzkumu vyplynulo, že někteří žáci se snaží 

do situačního modelu úlohy začlenit pokud možno všechny číselné údaje obsažené v úloze 

(Sigmundová, 2019, s. 179; Vondrová et al., 2019, s. 121–122). Cvičení k úloze proto vedou 

k práci s číselnými údaji. Úloha zároveň poskytuje materiál i k rozvoji jazykových dovedností. 

Žáci 6. ročníku v našem výzkumu dosáhli v řešení této úlohy (v kratším znění, bez informací 

o nemocech žáků) průměrné úspěšnosti 38 %.  
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Úloha Irena (7. ročník) 

Irena řeší test. Během prvního čtení vyřešila tři čtvrtiny všech otázek, při kontrole pak 

ještě další šestinu. Dohromady tak vyřešila 22 otázek. Z kolika otázek se skládá celý test?  
(Vondrová et al., 2019, s. 171) 

Varianta 1 

1. Rozhodni o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z textu slovní úlohy, 

či nikoli.20  

a) Irena četla test přesně třikrát.       ANO NE 

b) Irena při kontrole vyřešila šestinu všech otázek.    ANO NE  

2. Najdi slovesa vidu nedokonavého. 

3. Do úseku textu při kontrole pak ještě další šestinu lze beze změny smyslu slovesa 

z předchozí věty nejspíš doplnit sloveso (významech slov lze diskutovat). 

a) dořešila    

b) vyluštila    

c) objasnila    

d) posoudila    

4. Pokud se domníváš, že úloha v některé ze svých částí není zcela přesná, přeformuluj tuto 

část svými slovy. 

Řešení:  
1. a) NE, b) NE 
2. řeší, skládá se 
3. a) 
4. … další šestinu ze všech… 

Varianta 2 

Paní učitelka zadala dětem tuto slovní úlohu: 

Irena řeší test. Během prvního čtení vyřešila tři čtvrtiny všech otázek, při kontrole pak 

ještě další šestinu. Dohromady tak vyřešila 22 otázek. Z kolika otázek se skládá celý test?  
(Vondrová et al., 2019, s. 171) 

Všechny děti si do sešitů začaly psát zlomky, jen Vašek si nic nepsal.  

Paní učitelka se tedy zeptala: „Vašíku, proč nepočítáš?“ 

A Vašek odpověděl: „Myslím, že ta úloha nejde vyřešit. Není úplná. V té větě ‚…při kontrole 

pak ještě další šestinu' něco chybí.“ 

Souhlasíš s Vaškem? Pokud ano, doplň uvedenou větu tak, aby úplná byla.  

Řešení: 
„Během prvního čtení vyřešila tři čtvrtiny všech otázek, při kontrole pak ještě další šestinu všech / 
zbývajících otázek.“  

  

 
20 Alternativní formulace úkolu: Které z tvrzení podle tebe platí? 

a) Irena při kontrole vyřešila jednu šestinu všech otázek. 

b) Irena při kontrole vyřešila jednu šestinu otázek, které se jí během prvního čtení nepodařilo vyřešit. 

c) Neplatí ani jedna z možností a) i b). 

d) Obě možnosti a) i b) mohou být platné. 
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Varianta 3 

Anička a Petra řešily tuto slovní úlohu: 

Irena řeší test. Během prvního čtení vyřešila tři čtvrtiny všech otázek, při kontrole pak 

ještě další šestinu. Dohromady tak vyřešila 22 otázek. Z kolika otázek se skládá celý test?  
(Vondrová et al., 2019, s. 171) 

Anička si do sešitu zapsala: 1. čtení …. 3/4 všech otázek 

     kontrola …. 1/6 všech otázek 

Petra si zapsala:  1. čtení …. 3/4 všech otázek 

   kontrola …. 1/6 zbývajících otázek 

Která z dívek udělala ve svém zápisu chybu? Vysvětli, proč si to myslíš.  

Komentář:  

Úloha byla v našem výzkumu zadána žákům 7. ročníku, kteří v jejím řešení dosáhli průměrné 

úspěšnosti 30 %. 

Tato slovní úloha je typickou úlohou vyznačující se znaky nedořečenosti a neexplicitnosti. 

Nejednoznačná formulace souvětí připouští dvojí výklad úlohy. S oporou o matematický 

diskurz předpokládáme, že Irena při kontrole vyřešila ještě další šestinu všech otázek z testu. 

Explicitně řečeno to ovšem není. Jedním z cílů (nejen) jazykové výchovy je rozvoj komunikační 

kompetence včetně schopnosti srozumitelné, výstižné a přesné výstavby jazykového projevu, 

učitelé tedy mohou na tento případ poukázat a spolu s žáky text úlohy přeformulovat tak, aby 

byl jednoznačný. Alternativní způsoby, jak pracovat s touto úlohou, představujeme výše. 

Jazyková poznámka: u slovesa skládat se je třeba dbát na identifikaci celého slovního tvaru.  
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Úloha Automobily21 (7. ročník) 

Firma AUTOLAB vyrábějící osobní automobily vlastní montážní halu, jejíž část má 

rozlohu 900 m2. Novináři zjistili, že shodou okolností má rozlohu 30 x 30 metrů i 

podzemní kryt Thomayerovy nemocnice, kam se v případě nutnosti dají uložit i těžce 

nemocní pacienti. Objekt montážní haly o vnějších rozměrech 219,6 x 188,6 m je 

rozdělen na pět úseků. Nosnou konstrukci úseku 1 (nalézá se v prostředním úseku 

montážní haly) tvoří stromová konstrukce podpírající střechu a do ní zavěšenou 

technologii. Celková zastavěná plocha haly je 32 200 m2. 

Firma AUTOLAB převáží osobní automobily k odběrateli 

nákladními automobily s přívěsem. Pro tento převoz 

využila 11krát méně nákladních automobilů, než bylo 

převezených osobních aut. 

Nosnost autotransportérů je většinou 7 000 kg a celková 

hmotnost 18 600 kg. Za 1. čtvrtletí letošního roku převezla 

517 osobních automobilů. Společnost nákladní 

automobily nevlastní, ale pronajímá si je. Pronájem 

jednoho nákladního automobilu včetně řidiče a nafty vychází na 40 000 Kč za jedno 

čtvrtletí.  Kolik společnost utratila za 1. čtvrtletí za dopravu osobních automobilů? 

 
(Vondrová et al., 2019, s. 231–232, rozšířeno dle www  informací, zejm. https://www.excon.cz/reference/skoda-auto-

as-montazni-hala-m13; https://1url.cz/RzjWY) 

Úkoly: 

1. Vypiš z textu informaci, která nejméně souvisí s jeho tématem, své řešení odůvodni. 

2. Rozhodni o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z textu slovní úlohy, 

či nikoli. 

a) Montážní hala firmy AUTOLAB má stejnou rozlohu jako podzemní kryt 

Thomayerovy nemocnice.      ANO NE 

b) Potřebná technologie se nalézá v třetím úseku montážní haly.  ANO NE 

c) Firma AUTOLAB půjčuje osobní i nákladní automobily.  ANO NE 

d) Firma AUTOLAB převáží k zákazníkům osobní i nákladní automobily.ANO NE 

e) Na každý autotransportér se vejde 11 vozidel.    ANO NE 

f) Všechny autotransportéry, které firma AUTOLAB používá, jsou dvoupodlažní. 

       ANO NE 

3. Podtrhni v textu všechny číselné údaje, které nepotřebuješ pro řešení úlohy. 

4. Vypiš z textu v bodech či ve větách informace, které jsou podstatné pro vyřešení slovní 

úlohy. 

5. Které z následujících slov svým významem nejméně odpovídá slovu odběratel v textu? 

a) zákazník 

b) konzument 

c) spotřebitel 

d) příjemce 

Řešení: 
1. Novináři zjistili, že shodou okolností má rozlohu 30 x 30 metrů i podzemní kryt Thomayerovy 

nemocnice, kam se v případě nutnosti dají uložit i těžce nemocní pacienti. 
2. a) NE, b) NE, c) NE, d) NE, e) NE (v textu není jasně řečeno, že se na každý nákladní automobil 

vejde stejný počet aut), možno uznat i ANO a nad odpověďmi žáků diskutovat), f) NE 

 
21 V úloze použity části textu z https://www.excon.cz/reference/skoda-auto-as-montazni-hala-m13. 

https://www.excon.cz/reference/skoda-auto-as-montazni-hala-m13
https://www.excon.cz/reference/skoda-auto-as-montazni-hala-m13
https://1url.cz/RzjWY
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3. 900 m2; 30 x 30 m; 219,6 x 188,6 m; pět úseků; úsek 1; 32 200 m2; 7 000 kg; 18 600 kg 
4. Pro převoz využito 11krát méně nákladních automobilů, než bylo převezených osobních aut. 

Za 1. čtvrtletí letošního roku převezeno 517 osobních automobilů. 
Pronájem jednoho nákladního automobilu včetně řidiče a nafty vychází na 40 000 Kč za jedno 
čtvrtletí.   

5. b) 

Komentář: 

Úloha je charakteristická větším počtem nadbytečných číselných údajů, jež mohou žákům při 

tvorbě situačního modelu úlohy činit obtíže. Cvičení k textu reflektuje nejen problém 

nadbytečných číselných údajů, ale i další žákovské potíže, které vyplynuly z našeho výzkumu 

(např. záměnu přepravní společnosti za půjčovnu, či záměnu osobních a nákladních automobilů 

– více viz Vondrová et al., 2019, s. 232–233).   
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Úloha Výlet (7. a 8. ročník) 

Na výletě bylo více než 55, ale méně než 65 dětí. Děti mohly být rozděleny do skupin po 

7, ale ne do skupin po 8. Kolik dětí bylo na výletě?  

(Tomášek et al., 2009, s. 14) 

Varianta 1 

1. Rozhodni o každém tvrzení, zda zcela jednoznačně vyplývá ze zadání úlohy, či nikoli. Svá 

rozhodnutí dolož přesnou citací z textu. 

a) Počet dětí není dělitelný osmi a zároveň není dělitelný sedmi.   ANO NE 

b) Děti mohly být rozděleny do sedmičlenných skupin.                  ANO NE 

c) Děti mohly být rozděleny pouze do osmi skupin po sedmi dětech. ANO NE 

d) Děti mohly být rozděleny pouze do devíti skupin po sedmi dětech. ANO NE 

2. Nakresli obrázek výletu, na němž bude správný počet dětí. 

3. Je z textu jasné, kdo děti rozděloval do skupin? 

4. Rozšiř vyprávění alespoň o deset vět. 

Řešení: 
1. a) NE, b) ANO, c)–d) NE 
2. Otevřená úloha. 
3. NE. Stylistické cvičení na úlohu pasiva a aktiva ve větě. Je důležité, zda má produktor v úmyslu 

přesně označit původce děje, či zda se ho snaží upozadit. Někdy se tak produktor snaží upozadit i 
sám sebe nebo skupinu lidí (bylo rozhodnuto…), což je signál, vůči němuž by si žáci měli vypěstovat 
citlivost z hlediska výcviku obrany proti manipulaci. 

4. Otevřená úloha. 

Varianta 2 

Eliška při řešení této slovní úlohy dospěla k výsledku, že na výletě bylo buď 56, nebo 63 dětí. 

Pan učitel však Eliščinu odpověď 56 označil za špatnou. Eliška se cítila ukřivděně, a tak se 

přihlásila a řekla: „Pane učiteli, já jsem přece chybu neudělala, děti jsem rozdělila do osmi 

skupin po sedmi dětech, po osmi rozděleny nebyly, takže to mám správně.“ Pan učitel si úlohu 

znovu přečetl a uznal, že Eliška má pravdu. Poté se s ostatními žáky zamysleli nad tím, jak 

úlohu formulovat lépe, aby připouštěla pouze jediné správné řešení. 

Vysvětli, kterými dvěma způsoby je možné úlohu řešit. Vysvětli, jak to, že Eliška měla pravdu. 

Pokus se úlohu přeformulovat tak, aby dvojí řešení nepřipouštěla. 

Řešení:  
Děti mohly být rozděleny do osmi skupin po sedmi dětech i do devíti skupin po sedmi dětech. Podmínka, 
že děti nemohou být rozděleny do skupin po osmi, ani v jednom případě porušena není. 
Reformulace: např.: Na výletě bylo více než 55, ale méně než 65 dětí. Děti mohly být rozděleny do skupin 
po 7, ale nemohly být rozděleny do skupin po 8, a zároveň nemohly být rozděleny do 8 skupin. Kolik dětí 
bylo na výletě? (Vondrová et al., 2019, s. 163). 

Komentář: 

Úloha byla použita v šetření TIMSS 2007 a čeští žáci 8. ročníku v ní dosáhli úspěšnosti 52,5 %. 

V našem výzkumu dosáhli žáci 7. ročníku 44% úspěšnosti (Vondrová et al., 2019, s. 167). 

Úloha není jednoznačně formulována. Podmínku, že počet dětí nemá být dělitelný osmi, autoři 

úlohy formulovali neúplně. Chceme-li, aby úloha měla jediné správné řešení, je nutné 

požadavek na nedělitelnost osmi formulovat explicitně. Např.: Na výletě bylo více než 55, ale 

méně než 65 dětí. Vedoucí zjistili, že počet dětí nelze dělit osmi a že děti lze rozdělit do skupin 

po sedmi. Kolik dětí bylo na výletě? (Vondrová et al., 2019, s. 163; úspěšnost této varianty 

úlohy byla v našem výzkumu u žáků 7. a 8. ročníku 57 %). Nejednoznačné znění úlohy je 

vhodné s žáky probrat při společné diskusi.  
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Úloha Sportovci (8. ročník) 

Ve třídě je 30 dětí. 5 z nich nesportuje vůbec, ostatní hrají fotbal, věnují se atletice nebo 

jezdí na kole. Z nich 10 hraje fotbal, alespoň dva sporty provozuje 9 dětí, všechny tři 

sporty provozují 3 děti. Jen atletice se věnuje 5 dětí, jen cyklistice 7 dětí. 13 dětí dělá 

fotbal, nebo cyklistiku, nebo oboje, ale nedělá atletiku. Atletiku dělá 13 dětí. Kolik dětí 

ze třídy jezdí na kole?  
(Šíma, F. Matematizace reálných situací a slovní úlohy, s. 26. Nepublikovaná disertační práce. 

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, 2013.) 

Úkoly: 

1. Vytvoř z textu osnovu podle následujícího příkladu. Nevynechej žádný podstatný údaj. 

a) žádný sport neprovozuje 5 žáků 

b) jen jeden sport provozuje 25 − 9 = 16 žáků, 

c) jen fotbal hraje 16 − 7 − 5 = 4 žáci, 

d) …. atd. 

2. Vypiš všechna slovesa, která označují, že se děti věnují nějakému sportu. 

3. Které z následujících sloves bys v tomto významu nemohl použít (je lhostejno, u kterého 

sportu z úlohy). 

a) vykonávat 

b) oddávat se 

c) zaobírat se 

d) přichýlit se 

4. Pracuj se slovníkem a každé sloveso z otázky č. 3 použij ve větě. 

Řešení: 
1. d)   jen fotbal a cyklistiku dělají 13 − 7 − 4 = 2 žáci 

e) jen fotbal a současně atletiku dělají 10 − 3 − 4 − 2 = 1 žák 
f) dva sporty provozují . . . . . . . . . 9 − 3 = 6 žáků, 
g) jen atletiku a současně cyklistiku dělají . . . 6 − 2 − 1 = 3 žáci. 

2. hrají, věnují se, jezdí, provozují, dělají 
3. d) 
4. Otevřená otázka. 

Komentář: 

Jedná se o typickou úlohu na použití Vennových diagramů (viz také kap. 5). Šíma takové řešení 

uvádí (A – atletika, F – fotbal, C – cyklistika):  

 

Bez použití této vizualizace matematického modelu se žáci mohou v mnoha údajích ztrácet. 
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Úloha Výstava (8. ročník) 

Fanoušci rychlých kol každým rokem netrpělivě očekávají, jaká překvapení pro ně 

přichystaly velké světové automobilky. Největší a nejproslulejší autosalon, na němž se 

představují stovky automobilových novinek, se koná každé dva roky v hlavním městě 

Francie, avšak menší výstavy lze navštívit včera i v jiných státech a městech. Výstava 

automobilů bývá po prvním dni, kdy je přístupná pouze pozvaným novinářům, otevřena 

i pro laickou veřejnost. Aby měli všichni návštěvníci při každé prohlídce dobré 

podmínky, nemá být na výstavě nikdy víc než 12 návštěvníků na 5 vystavených 

automobilů. Proto pořadatelé letos nevpustili na výstaviště v žádné chvíli více než 

840 návštěvníků. Kolik bylo letos na výstavě automobilů?  
(Vondrová et al., 2019, s. 99) 

Úkoly: 

1. Do textu se vloudilo slovo, které tam nepatří. Najdi je a napiš. 

2. Slovo stovky ve druhé větě v textu nahraď jiným slovem či slovy tak, aby byl zachován 

význam. Větu případně uprav. 

3. Rozhodni o každém tvrzení, zda jednoznačně vyplývá ze zadání úlohy, či nikoli. 

a) Největší a nejproslulejší autosalon se koná každý sudý rok v hlavním městě Francie.

          ANO NE 

b) U každého vystaveného automobilu může být vždy maximálně 12 návštěvníků. 

          ANO NE 

c) Autosalon každoročně trvá přesně dva dny.    ANO NE 

d) V prostorách autosalonu bylo letos maximálně 840 návštěvníků najednou.  

ANO NE 

4. Co znamená, že na výstavě nemá být nikdy víc než 12 návštěvníků na 5 vystavených 

automobilů. Přeformuluj větu vlastními slovy. Nakresli obrázek, na němž bude 

12 návštěvníků na 5 vystavených aut. 

5. Označ ta sdělení z textu, která jsou nutná pro vyřešení úlohy. 

a) Největší a nejproslulejší autosalon, na němž se představují stovky automobilových 

novinek, se koná každé dva roky v hlavním městě Francie. 

b) Výstava automobilů bývá po prvním dni otevřena i pro laickou veřejnost. 

c) Aby měli všichni návštěvníci při každé prohlídce dobré podmínky, nemá být na 

výstavě nikdy víc než 12 návštěvníků na 5 vystavených automobilů. 

d) Proto pořadatelé nevpustili letos na výstaviště v žádné chvíli více než 

840 návštěvníků. 

6. Který nadpis nejlépe vystihuje obsah textu? 

a) Počet návštěvníků autosalonu omezen! 

b) Každoroční autosalon otevřen! 

c) První den autosalonu přilákal davy novinářů i laické veřejnosti! 

d) Počet vystavených automobilů z kapacitních důvodů omezen! 

Řešení: 
1. Včera 
2.  např. představuje množství/mnoho/řada 
3. a) NE, b) NE, c) NE, d) ANO 
4. Např.: na každých pět vystavených automobilů se z jejich blízkosti může dívat vždy maximálně 

12 návštěvníků, na každých 5 vystavených automobilů v jednu chvíli připadá maximálně 
12 návštěvníků. 

5. c), d) 
6. a) 
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Komentář: 

Úloha obsahuje větší množství nadbytečných informací včetně nadbytečných číselných údajů 

(psaných slovy). Žáci 8. ročníku v našem výzkumu dosáhli u této úlohy úspěšnosti jen 39 %. 

Jednou z možných příčin byla i délka textu (u kratší varianty, která začínala až u věty Výstava 

automobilů bývá…, dosáhli žáci mírně větší úspěšnosti 46 %). Navrhované úkoly mohou žákům 

pomoci zaměřit pozornost na informace podstatné pro matematický model úlohy. Např. někteří 

žáci v našem výzkumu provedli správný první krok řešení (840 : 12 = 70), ale ve druhém kroku 

místo násobení pěti (70 ∙ 5 = 350), číslem pět dělili (70 : 5 = 14). Tito žáci tedy patrně 

nedokázali matematizovat jazykové vyjádření „12 návštěvníků na 5 aut“ (viz otázka 4). 

Dodejme, že negativní vliv mohla mít i přítomnost nadbytečného numerického údaje stovky. 
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Úloha Preclíky a limonády (8. a 9. ročník) 

Čtyři preclíky a dvě limonády stojí 76 korun. Dva preclíky a pět limonád stojí 126 korun. 

Kolik stojí limonáda a preclík?  
(Vondrová et al., 2019, s. 183) 

Varianta 1 

1. Rozhodni, zda se otázka slovní úlohy jednoznačně ptá, kolik stojí jedna limonáda a jeden 

preclík dohromady.         ANO  NE 

2. Rozhodni, zda se otázka slovní úlohy jednoznačně ptá, kolik stojí jedna limonáda a kolik 

stojí jeden preclík.         ANO NE 

3. Najdi ve slovníku význam slova preclík. 

4. Rozhodni, zda složené číslovkové výrazy šestasedmdesát, sto šestadvacet jsou zapsány 

pravopisně správně.         ANO   NE 

5. Přeformuluj text tak, abys odstranil dvojí výskyt slovesa stojí. 

Řešení: 
1. NE 
2. NE 
3. preclík, -u m (6. mn. -cích) <n> tvrdé pečivo z válečku těsta, jehož oba konce jsou obloukovitě 

přeloženy přes sebe: slané preclíky 
4. ANO 
5. Např. Čtyři preclíky a dvě limonády stojí 76 korun. Za dva preclíky a pět limonád zaplatíme 126 korun. 

Kolik stojí limonáda a preclík?  

Varianta 2 

Hanka a Eliška řeší tuto úlohu na tabuli obrácené tak, aby na ni žáci ve třídě neviděli. Každá 

řeší úlohu zvlášť na jedné straně tabule. Když Hanka a Eliška tabule obrátí, mají výsledky 

různé. Paní učitelka však obě dívky pochválí a řekne, že oba výsledky jsou správné. 

Eliška došla k tomuto výsledku: „Limonáda a preclík stojí 30 Kč.“ 

Hanka dospěla k tomuto výsledku: „Limonáda stojí 22 Kč a preclík stojí 8 Kč. 

Jak je možné, že paní učitelka považuje oba výsledky za správné?  

Řešení: 

Viz komentář k úloze níže. 

Komentář: 

Žáci 8. a 9. ročníku v našem výzkumu dosáhli v této úloze pouze 18% průměrné úspěšnosti. 

Úlohy, v nichž se vyskytují koordinační skupiny v otázce slovní úlohy, a to za situace, kdy 

není jasné, zda se úloha ptá na každou z popisovaných věcí zvlášť, nebo na obě dohromady, 

byly v našem výzkumu časté a prokázali jsme, že skutečně způsobují neporozumění. Další 

obdobná slovní úloha je následující: 

Za čtyři minerálky a dva zákusky zaplatíš 76 korun. Za dvě minerálky a pět zákusků 

zaplatíš 126 korun. Kolik zaplatíš za zákusek a minerálku?  

Výskyt souřadicí spojky a může vést ke dvojímu čtení úlohy, a to i tehdy, kdy se autorovi 

jeví jako jednoznačná. Považujeme tedy za důležité v otázce slovní úlohy vždy explicitně uvést, 

zda se ptáme na každou z popisovaných věcí zvlášť, nebo na obě dohromady (např. Kolik 

dohromady zaplatíš za zákusek a minerálku?). 
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Úloha Dojíždění (8. a 9. ročník) 

Pan Novák má novou, dobře placenou práci na protilehlém konci města 

u elektrotechnické firmy Elektra. Každý den musí projet kopcovité serpentiny a cestou 

tam překonat i značné převýšení. Jako technik si snadno spočítal, že cesta městskou 

hromadnou dopravou (MHD) mu zabere o celou pětinu drahocenného času méně než 

cesta na jeho novém trekingovém kole. Město bylo bohatě protkáno sítí cyklistických 

stezek a výborně fungovaly i autobusové linky. Protože bylo slunečné počasí, prvních 

několik dní jezdil pan Novák do práce i zpět na svém kole. Na svých prvních cestách 

strávil přesně 6 hodin a 10 minut, což se mu zdálo být zbytečně moc. Kolik času by pan 

Novák strávil na cestách, kdyby tyto dny jezdil MHD?  
(Vondrová et al., 2019, s. 375) 

Úkoly: 

1. Uveď synonyma, kterými bys v tomto textu mohl nahradit slova 

a) protilehlém 

b) serpentiny 

c) drahocenného 

d) protkáno 

2. Napiš svými slovy, co znamená slovo převýšení. Své řešení pak ověř ve slovníku nebo na 

internetu. 

3. Vyjádři číslem slovo pětina. 

4. Z otázky slovní úlohy vypiš slovesné tvary a urči u nich osobu, číslo, způsob a rod. 

5. Jaký způsob cesty do práce je pro pana Nováka časově výhodnější?  

Řešení: 
1. a) protějším, opačným 

 b) zatáčky 
 c) vzácného 
 d) propleteno 

2. Rozdíl výšek dvou bodů. 
http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje 
Vyučující může s žáky diskutovat o tom, že slovo převýšení slovníky neregistrují, lze využít i k dalším 
výkladům o slovotvorbě. 

3. 1/5, 20 %, 0,2 
4. Strávil by, jezdil by – 3. osoba jednotného čísla, způsob podmiňovací, rod činný 
5.  Jízda MHD.  

Komentář: 

Žáci 8. ročníku v našem výzkumu dosáhli v řešení této úlohy průměrné úspěšnosti 25 %. 

Problémem může být dlouhý text a nalezení klíčové informace „pětina“. Proto na toto slovo 

upíráme pozornost žáků. 

  

http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje
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Úloha Rychlost infuze (9. ročník) 

Pomocí infuzí se pacientům podávají tekutiny a léky. Zdravotní sestry musí vypočítat 

rychlost infuze R v kapkách za minutu. 

Používají vzorec  R =
kV

60h
, kde k je kapkový faktor, který udává, kolik kapek je 

v 1 mililitru (ml) infuze, V je objem infuze v ml, h je doba kapání infuze (v hodinách). 

Zdravotní sestry musí umět vypočítat objem V infuze, pokud znají její rychlost R.  

Infuze o rychlosti 50 kapek za minutu musí být pacientovi podávána po dobu 3 hodin. 

Kapkový faktor této infuze je 25 kapek na 1 ml.  

Jaký je objem infuze v ml?  
(Tomášek, Frýzek, 2013, s. 20, 21) 

Úkoly:  

1. Rozepiš slovy vzorec  R =
kV

60h
. 

a) Použij symboly: R se rovná … 

b) Použij slovní vyjádření: Rychlost infuze se rovná … 

2. Které z následujících tvrzení vyplývá z textu slovní úlohy?  

a) Doba kapání infuze je 60 minut. 

b) Doba kapání infuze je 60 hodin. 

c) Doba kapání infuze jsou 2 hodiny. 

d) Doba kapání infuze jsou 3 hodiny. 

3. Dosaď do vzorce 𝑅 =
𝑘𝑉

60ℎ
 hodnoty, které znáš ze zadání úlohy. 

_____________ = ____________ / ____________ 

 

4. V Akademickém slovníku cizích slov vyhledej význam slova infuze (význam, č. 1). 

Převyprávěj význam slova infuze vlastními slovy. 

Řešení: 
1. a) R se rovná k krát V děleno 60 krát h.; b) Rychlost infuze se rovná kapkový faktor infuze krát objem 

infuze děleno 60 krát doba kapání infuze. 
2. d) 

3. 50 =
25𝑉

60 ∙ 3
 

4. 1. med. vpravování většího množství tekutiny do organizmu z léčebných důvodů, zprav. nitrožilní 
cestou  

Komentář: 

Úloha byla zadána v rámci testování PISA 2012, průměrná úspěšnost českých patnáctiletých 

žáků zde byla 24,7 %. Výrazným prvkem úlohy je výskyt fyzikálních veličin (rychlost, objem), 

jednotek (minuta, hodina, mililitr) a značek (R, V, k, h, ml). Značky fyzikálních veličin zde 

ovšem neodpovídají běžnému užití (např. rychlost značíme standardně značkou v; čas 

standardně značíme značkou t; značka h je běžně užívána pro označení jednotky času hodina, 

ne pro označení veličiny času apod.)   

Úloha byla použita i v disertačním výzkumu A. Sigmundové (2019), kde měla u žáků 

9. ročníku srovnatelnou úspěšnost (22,6 %). Z rozhovorů s žáky vyplynulo, že problém 

způsobuje porozumění vzorci. Žáci nedovedli vzorec správně přečíst, ani do něj dosadit správné 

hodnoty. Problém byl jednak se „skrytým“ násobením (symbol pro násobení je v čitateli i 

jmenovateli vynechán, což je při násobení proměnnou v matematickém úzu obvyklé, ale 

v tomto případě problematické), a jednak se spojením 60h – žáci za h nic nedosazovali, tj. dělili 

buď 60, nebo 1 (hodinou, tj. 60 minutami). Problém zřejmě způsobila značka h, která žákům 
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primárně symbolizovala jednotku času (hodinu) a ne určitý počet hodin. Záměna jednotek a 

proměnných bývá častým problémem žáků (viz např. Vondrová, 2019, s. 117), a to i přesto, že 

jednotky se na rozdíl od proměnných nepíší kurzívou. Zde se navíc značka h pojila s číslem 60, 

které žákům také evokuje hodiny. Výraz 60h pak pro ně znamenal 60 hodin, resp. u některých 

žáků i 60 minut, a ne 60 krát neznámý počet hodin. Po doplnění znaménka násobení do vzorce 

(𝑅 =
𝑘 ∙ 𝑉

60 ∙ ℎ
) byla nutnost dosazení za h zřetelnější. Úspěšnost žáků při řešení této úlohy se po 

reformulaci vzorce zvýšila na 37,1 % (šlo o statisticky významné zvýšení úspěšnosti řešení).  
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Úloha Tažný drak (9. ročník/1. ročník SŠ) 

Na světě je devadesát pět procent zboží přepravováno po moři 

přibližně 50 000 tankery, nákladními a kontejnerovými loděmi. 

Většina těchto lodí jezdí na motorovou naftu.  

Inženýři chtějí pro tyto lodě vyvinout podpůrný větrný pohon. 

Navrhují připevnit k lodi tažného draka, který bude sloužit jako 

plachta, a využít tak sílu větru ke snížení spotřeby nafty a jejího 

negativního vlivu na životní prostředí.  

Kvůli vysoké ceně nafty (0,42 zedu na litr) zvažují majitelé nákladní lodi Oceánská pěna 

vybavit loď tažným drakem. Odhaduje se, že tento typ tažného draka by mohl snížit 

celkovou spotřebu nafty přibližně o 20 %. 

Jméno: Oceánská pěna 

Typ: nákladní loď 

Délka: 117 metrů 

Šířka: 18 metrů 

Nosnost: 12 000 tun 

Maximální rychlost: 19 uzlů 

Roční spotřeba nafty bez použití tažného draka: přibližně 3 500 000 litrů 

Vybavení Oceánské pěny tažným drakem vyjde na 2 500 000 zedů. 

Přibližně za kolik let by peníze ušetřené za motorovou naftu pokryly cenu tažného draka? 

Svou odpověď zdůvodni výpočtem.  
(Tomášek, Frýzek, 2013, s. 9, 11) 

Úkoly: 

1. Proč inženýři navrhují připevnit k lodi tažného draka? Odpověz vlastními slovy a svou 

odpověď dolož citací z textu. 

2. Kolik podle textu stojí 1 litr nafty?  

3. Kolik váží Oceánská pěna? 

a) 117 metrů 

b) 12 000 tun 

c) 19 uzlů 

d) není v textu uvedeno 

4. Je v textu uvedeno, kolik stojí tažný drak? Pokud ano, napiš, kolik stojí. 

ANO _____________________ NE 

5. Rozhodni o každém tvrzení, zda jednoznačně vyplývá ze zadání úlohy, či nikoli. 

a) Spotřeba nafty Oceánské pěny se při použití tažného draka může snížit asi o 20 %.

          ANO NE 

b) Oceánská pěna jezdí stálou rychlostí 19 uzlů.    ANO NE 

c) Oceánská pěna spotřebuje za rok přibližně tři a půl litru nafty.  ANO NE 

d) Oceánská pěna s tažným drakem spotřebuje za rok přibližně 3 500 000 litrů nafty.

          ANO NE 

6. Převeď větu Přibližně za kolik let by peníze ušetřené za motorovou naftu pokryly cenu 

tažného draka? na souvětí s vedlejší větou přívlastkovou. 

Přibližně za kolik let by peníze, které … 

7. Napiš vlastními slovy, na co se úloha ptá. 
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8. V úloze se vyskytují číselné údaje, které pro správné řešení úlohy nepotřebuješ. Zakroužkuj 

údaje, které k řešení potřebuješ, a přeškrtni údaje, které nepotřebuješ. 

Řešení: 
1. Např.: Aby drak loď táhl jako plachta, čímž by se ušetřilo na naftě. – „Navrhují připevnit k lodi tažného 

draka, který bude sloužit jako plachta, a využít tak sílu větru ke snížení spotřeby nafty a jejího 
negativního vlivu na životní prostředí.“ 

2. 0,42 zedu 
3. d); zde se nabízí prostor pro práci s významem slov váha a nosnost 
4. Formulace není jednoznačně zadána. Žák může odpovědět ANO, 2 500 000 zedů, ale může 

odpovědět i NE, protože nemusí chápat cenu tažného draka a vybavení lodi drakem jako synonymní 
pojmy. 

5. a) ANO, b)–d) NE 
6. Přibližně za kolik let by peníze, které majitelé ušetří za motorovou naftu, pokryly cenu tažného draka? 
7. Např. Za kolik let se jim vrátí investice do tažného draka. 
8. Na světě je devadesát pět procent zboží přepravováno po moři přibližně 50 000 tankery, nákladními 

a kontejnerovými loděmi. Většina těchto lodí jezdí na motorovou naftu.  
Inženýři chtějí pro tyto lodě vyvinout podpůrný větrný pohon. Navrhují připevnit k lodi tažného draka, 
který bude sloužit jako plachta, a využít tak sílu větru ke snížení spotřeby nafty a jejího negativního 
vlivu na životní prostředí.  
Kvůli vysoké ceně nafty (0,42 zedu na litr) zvažují majitelé nákladní lodi Oceánská pěna vybavit loď 
tažným drakem. Odhaduje se, že tento typ tažného draka by mohl snížit celkovou spotřebu nafty 
přibližně o 20 %. 
Jméno: Oceánská pěna 
Typ: nákladní loď 
Délka: 117 metrů 
Šířka: 18 metrů 
Nosnost: 12 000 tun 
Maximální rychlost: 19 uzlů 
Roční spotřeba nafty bez použití tažného draka: přibližně 3 500 000 litrů 
Vybavení Oceánské pěny tažným drakem vyjde na 2 500 000 zedů. 
Přibližně za kolik let by peníze ušetřené za motorovou naftu pokryly cenu tažného draka? 
Svou odpověď zdůvodni výpočtem. 

Komentář: 

Úloha byla zadána v rámci testování PISA 2012 a čeští žáci ve věku 15 let v ní dosáhli 

úspěšnosti 17,3 %. Důvodem nízké úspěšnosti řešení může být vedle matematické obtížnosti i 

poměrně složitá jazyková charakteristika úlohy. Jde o dlouhou slovní úlohu s vědeckým 

kontextem a větším množstvím nadbytečných číselných údajů. Vědeckému kontextu odpovídá 

užití odborného stylu, typické je značné množství odborných pojmů či využití fyzikálních 

veličin a jejich jednotek. Některé z nadbytečných číselných údajů se vyskytují ve výčtu 

informací, což může být pro žáky velmi problematické.  

Ve výzkumu (Sigmundová, 2019) bylo zjištěno, že úlohy, v nichž se vyskytují nadbytečné 

číselné údaje formou vizuálně nespojitého textu (např. formou výčtu či tabulky), jsou pro žáky 

obtížnější než úlohy, v nichž jsou nadbytečné číselné údaje začleněny formou textu vizuálně 

spojitého. Žáci patrně považují výčty za textovou formu, v níž jsou uvedeny důležité informace, 

je tedy pro ně obtížné připustit, že dané údaje pro řešení úlohy nepotřebují. Navrhované úkoly 

směřují k práci s číselnými údaji, k práci s odborným stylem a k celkovému porozumění textu 

úlohy. 
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Úloha Turniketové dveře (9. ročník/1. ročník SŠ) 

Turniketové dveře se skládají ze tří křídel, která se otáčejí ve válcovém prostoru. Vnitřní 

průměr toho prostoru je 2 metry (200 centimetrů). Tři křídla dveří dělí prostor na tři stejné 

části. Na náčrtku jsou nakreslena křídla dveří ve třech různých polohách při pohledu 

shora.  

 

Oba vstupy dveří (na obrázku jsou znázorněny jako tečkované 

oblouky) mají stejnou velikost. Pokud by byly vstupy příliš široké, 

nemohla by křídla prostor uzavřít a mezi vchodem a východem by 

mohl volně proudit vzduch, jak vidíš na obrázku. To by vedlo 

k nežádoucím změnám teploty uvnitř budovy. 

Jaká je maximální délka oblouku v centimetrech, kterou může mít 

každý dveřní otvor, aby mezi vchodem a východem nemohl volně 

proudit vzduch? 

Maximální délka oblouku: ………… cm  
(Tomášek, Frýzek, 2013, s. 17, 18) 

Úkoly: 

1. Podle Akademického slovníku cizích slov uveď synonymum pro slovo turniketové (význam 

1). 

2. Rozhodni o každém tvrzení, zda jednoznačně vyplývá ze zadání úlohy, či nikoli. 

a) Šířka vstupu a výstupu je stejná.       ANO  NE 

b) Velikost všech tří prostorů mezi jednotlivými křídly je stejná.   ANO  NE 

c) Prostory mezi jednotlivými křídly mají rozdílnou velikost.   ANO  NE 

3. Jsou slovní spojení vstup dveří a dveřní otvor synonyma?    ANO  NE 

4. Přečti si poslední souvětí a přeformuluj je vlastními slovy podle toho, jak mu rozumíš. 

Řešení: 
1. turniket [-ny-], -u m <f>  

1. otáčivé zařízení ve vchodu vpouštějící návštěvníky po jednom, popř. zároveň je počítající; otáčivé 
dveře vůbec 
turniketový příd.: turniketové dveře; - tech. t. podávač  

2. a) ANO, b) ANO, c) NE 
3. Tato otázka ukazuje na potenciální problém. Obě vyjádření musí být v kontextu úlohy brána jako 

synonymní, protože jinak by se úloha řešit nedala (viz komentář k úloze níže). Je otázkou, nakolik 
tomu tak skutečně je. Otevírá se zde tedy prostor pro diskusi. 

4. Např.: Jakou maximální velikost může mít jeden vstup, aby dovnitř nemohl pronikat vzduch? 

  



 

Slovní úlohy ve výuce … Metodický materiál.                    89                    ©N. Vondrová a kol., 2020 

 

Komentář: 

Úloha byla zadána v rámci testování PISA 2012 a její úspěšnost u českých patnáctiletých žáků 

byla pouze 4,0 %. Jde o úlohu s vědeckým kontextem a řadou jazykových prostředků 

odpovídajících odbornému stylu. Úloha je specifická také z hlediska kohezních prostředků. 

Namísto opakování slov je zde využívána substituce slov několika různými (v daném kontextu) 

významově blízkými výrazy (vstupy – vchod a východ – oblouk – dveřní otvor; velikost – široké 

– délka). Úloha tedy poskytuje příležitost k diskusi o úplných a neúplných synonymech či 

o různých prostředcích koherence textu. Náš předpoklad, že opakování je jasnějším způsobem 

koherence textu než substituce, se ve výzkumu nepotvrdil (více viz Sigmundová, 2019).  
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Úloha Členský příspěvek (9. ročník/1. ročník SŠ) 

Katka pracuje v půjčovně DVD a počítačových her.  

Roční členský poplatek v této půjčovně činí 10 zedů.  

Jak vidíš v tabulce, cena za půjčení DVD je pro členy nižší než cena pro nečleny. 

Cena za půjčení DVD pro nečlena Cena za půjčení DVD pro člena 

3,20 zedu 2,50 zedu 

Nejméně kolik DVD si musí člen vypůjčit, aby se mu pokryl roční poplatek? Napiš postup 

výpočtu.  
(Tomášek, Frýzek, 2013, s. 54, 55) 

Úkoly: 

1. Vysvětli, co to znamená roční členský poplatek. 

2. Vysvětli, co znamená slovo zed. 

3. Vysvětli, co znamená slovo nečlen. 

4. Přeformuluj vlastními slovy podtrženou část textu: Nejméně kolik DVD si musí člen 

vypůjčit, aby se mu pokryl roční poplatek? 

5. Čím má být pokryt roční poplatek? Uprav podtrženou část textu tak, aby v ní byl vyjádřen 

podmět (doplň, co má pokrýt roční poplatek). 

Řešení: 
1. Např.: Poplatek za rok za to, že si budu moct DVD půjčovat levněji.  
2. Měna. 
3. Např.: Ten, kdo neplatí členský poplatek. 
4. Např.: Aby se mu vyplatilo být členem. 
5. Např.: aby mu peníze ušetřené na každém DVD pokryly roční poplatek. 

Komentář: 

Úloha byla zadána v rámci testování PISA 2012 a čeští žáci ve věku 15 let v ní dosáhli 

úspěšnosti 15,8 %. Úloha předpokládá mimotextovou zkušenost řešitelů úlohy s půjčovnami a 

placením členských poplatků. V otázce není explicitně uvedeno, jakým způsobem (čím) má být 

poplatek pokryt. Pokud tedy řešitelé nemají potřebnou zkušenost, nemusí jim být jasné, že 

poplatek mají pokrýt peníze, které člověk ušetří na každém DVD, pokud si zaplatí členský 

poplatek. To se ukázalo i v našem výzkumu (Sigmundová, 2019) – někteří žáci řešili úlohu. 

výpočtem 10 : 2,5 (zedu) = 4. Výše uvedené úkoly proto směřují k práci s významem slov a 

s vhodnými reformulacemi úlohy. 
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Úloha Bicykly (9. ročník/1. ročník SŠ) 

Jitka, Stáňa a Petr jezdí na různě velkých bicyklech (jízdních kolech). V tabulce je 

uvedena vzdálenost, kterou jednotlivé bicykly urazí po každé úplné otáčce kol. 

 

Ujetá vzdálenost v cm 

1 

otáčka 

2 

otáčky 

3 

otáčky 

4 

otáčky 

5 

otáček 

6 

otáček 

Petr 96 192 288 384 480 … 

Stáňa 160 320 480 640 800  

Jitka 190 380 570 760 950  

Petrův bicykl má obvod kola 96 cm (neboli 0,96 m). Na svém bicyklu má tři rychlosti: 

lehký, střední a těžký převod. 

Převody na Petrově bicyklu mají tyto poměry: 

lehký 3 : 1  střední 6 : 5   těžký 1 : 2 

Kolikrát Petr otočí pedály, než ujede 960 m při středním rychlostním převodu? Zapiš svůj 

postup. 

POZNÁMKA: Poměr převodu 3 : 1 znamená, že 3 úplné otáčky pedálů odpovídají 

1 úplné otáčce kol.   
(Tomášek, Frýzek, 2013, s. 24, 25) 

Úkoly: 

1. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 

a) Petrův bicykl má obvod kola 96 m. 

b) Petrův bicykl má obvod kola 960 m. 

c) Jitčin bicykl má obvod kola 1,9 m. 

d) Jitčin bicykl má obvod kola 190 m. 

2. Jaký obvod kola má Stánin bicykl? 

3. Co znamená střední převod 6 : 5? Napiš vlastními slovy. 

4. Vyhledej v Internetové jazykové příručce poučení o psaní y ve slově bicykl. 

Řešení: 
1. c) 
2. 1,6 m 
3. Např.: Když se pedály otočí šestkrát, tak se kola otočí pětkrát.  
4. „U cizích slov pravidlo o tom, že se po c píše měkké i, neplatí. Na jedné straně máme slova jako 

citron, cirkus, krucifix, nacista, na straně druhé máme slova, v nichž se po c píše tvrdé y, např. cyklon, 
cynik, cyklista, cypřiš. Pro psaní i a y v těchto slovech neexistuje žádné pravidlo, musíme si 
pamatovat jednotlivé výrazy.“ 

Komentář: 

Úloha byla zadána v rámci testování PISA 2006, úspěšnost českých patnáctiletých žáků byla 

20,2 % a zhruba jedna třetina žáků se o řešení nepokusila. Z matematického hlediska může být 

důvodem neúspěšnosti složitost práce s poměrem. Je nutné provést dva kroky. Jednak vypočítat 

počet otáček kola pomocí přímé úměrnosti a jednak vypočítat počet otáček pedálů (tedy vlastně 

řešit úlohu na změnu v daném poměru). Z hlediska jazykového nás zaujme především tabulka 

obsahující mnoho číselných údajů, z nichž většina je nadbytečných. Pro úspěšné řešení úlohy 

tabulka vlastně není potřeba; plní zde funkci ilustrativní, resp. názornou, jelikož je z ní patrné, 

že 1 otáčka je totéž co obvod kola, což z textu nemusí být zcela zřejmé. 
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Úloha Větrné elektrárny (9. ročník/1. ročník SŠ) 

V hlavním městě Zedlandu uvažují o stavbě několika větrných elektráren na výrobu 

elektrické energie. 

Městská radnice získala informace o následujícím typu elektrárny. 

Typ:        E-82 

Výška stožáru:       138 metrů 

Počet lopatek vrtule:     3 

Délka jedné lopatky vrtule:     40 metrů  

Maximální rychlost otáčení:    20 otáček za minutu 

Stavební náklady:       3 200 000 zedů 

Zisk z 1 kWh vyrobené energie:    0,10 zedu 

Náklady na údržbu 1 kWh vyrobené energie:  0,01 zedu 

Využití:       V provozu 97 % roku 

Poznámka: kilowatthodina (kWh) je jednotka elektrické 

energie. 

Nakonec se radnice rozhodla postavit na čtvercovém 

pozemku (strana čtverce měří 500 m) několik větrných 

elektráren E-82. Podle stavebních norem musí být minimální 

vzdálenost mezi dvěma stožáry tohoto typu elektrárny rovna 

pětinásobku délky jedné lopatky vrtule. 

Starosta města navrhl, jak elektrárny na pozemku rozmístit. 

Jeho návrh vidíš na plánku vpravo. 

Vysvětli, proč starostův návrh neodpovídá stavebním 

normám. Svou odpověď zdůvodni výpočtem.  
(Tomášek, Frýzek, 2013, s. 76) 

Úkoly: 

1. Je z textu jasně patrné, jak rychle se lopatky větrné elektrárny otáčejí?        ANO NE 

2. Přečti si pozorně větu V hlavním městě Zedlandu uvažují o stavbě několika větrných 

elektráren na výrobu elektrické energie. Nalezneš ve větě jazykovou nelogičnost? 

3. Rozhodni o každém tvrzení, zda jednoznačně vyplývá ze zadání úlohy, či nikoli. 

a) Vzdálenost mezi dvěma stožáry větrné elektrárny musí být alespoň 200 m. ANO NE 

b) Minimální vzdálenost mezi dvěma stožáry větrné elektrárny musí být 5 m. ANO NE 

c) Minimální vzdálenost mezi dvěma stožáry větrné elektrárny musí být 40 m. 

ANO NE 

d) Vzdálenost mezi dvěma stožáry větrné elektrárny musí být alespoň 5x větší než 

délka lopatky větrné elektrárny.                                            ANO NE 

4. V textu je kurzívou napsaná část. Celou tuto část písemně přeformuluj tak, aby tvořila 

souvislý text. 

5. Překresli obrázek tak, aby rozmístění stožárů větrných elektráren odpovídalo stavebním 

normám. 

6. Ve výčtu informací o větrné elektrárně E-82 podtrhni údaje, které budeš potřebovat pro 

vyřešení úlohy. 
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7. Pokus se vytvořit jinou otázku k úloze tak, abys při jejím řešení mohl využít jiný číselný 

údaj zobrazený ve výčtu informací o větrné elektrárně E-82. 

Řešení: 
1. NE – je uvedena pouze maximální rychlost otáčení. 
2. Část na výrobu elektrické energie je redundantní („elektrárna na výrobu elektrické energie“). 
3. a) ANO, b) NE, c) NE, d) ANO 
4. Otevřená otázka. Např. Tento typ elektrárny je označován jako E-82. Stožáry tohoto typu elektrárny 

jsou 138 m vysoké. Každá vrtule má 3 lopatky… atd. 

5.  Např.:  
6. Pouze: Délka jedné lopatky vrtule: 40 metrů. 
7. Např.: Jaká je nejvyšší rychlost, kterou se pohybují konce lopatek vrtule této větrné elektrárny? Nebo: 

Kolik by stála výstavba 15 větrných elektráren? 

Komentář: 

Úloha byla zadána v rámci testování PISA 2012 a čeští patnáctiletí žáci v ní dosáhli úspěšnosti 

11,1 %. Zhruba třetina žáků se do úlohy vůbec nepustila. Za správnou byla považována 

odpověď, která ukazuje matematickým způsobem, že nutná minimální vzdálenost mezi dvěma 

stožáry, která je rovna pětinásobku délky lopatky vrtule (200 m), není dodržena mezi všemi 

větrnými elektrárnami. Podle údajů na plánku je minimální vzdálenost mezi stožáry ve 

vodorovném a svislém směru splněna (vzdálenost 250 m), není však splněna v „úhlopříčném“ 

směru, což se dokáže pomocí Pythagorovy věty. Větrné elektrárny se takto postavit nemůžou, 

protože někdy jsou od sebe vzdáleny jenom √1252 + 1252 = 177 m. 

V textu úlohy je dominantní nespojitý text, resp. výčet informací o větrné elektrárně. Z devíti 

číselných údajů obsažených ve výčtu je však pro řešení úlohy potřebný pouze jeden. Ve 

výzkumu (Sigmundová, 2019) se potvrdilo, že výskyt tolika nadbytečných číselných údajů 

v úloze je pro žáky problematický (odstraněním nadbytečných údajů se úspěšnost žáků 

9. ročníku zvýšila z původních 10,4 % na 22 %). Navrhované úkoly proto vedou zejména 

k práci s číselnými údaji zadanými v úloze. 
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Úloha Záhada vzdálené řeky (9. ročník/1. ročník SŠ) 

Helena dostala nové kolo. Na řídítkách má připevněn tachometr. 

Tachometr ukazuje vzdálenost, kterou Helena ujela, a její průměrnou rychlost za celou 

trasu. 

Helena si vyjela na kole z domova až k řece, která je vzdálená 4 km. Cesta jí trvala 

9 minut. Domů se vrátila zkratkou dlouhou 3 km. Potřebovala na to jen 6 minut. 

Jaká byla Helenina průměrná rychlost (v km/hod) na cestě k řece a nazpátek? 

Průměrná rychlost při vyjížďce: …………. km/h  
(Tomášek, Frýzek, 2013, s. 80, 82, upraveno) 

Varianta 1 

1. Rozhodni o každém tvrzení, zda jednoznačně vyplývá ze zadání úlohy, či nikoli? 

a) Řeka je od Helenina domova 4 km daleko. ANO NE  NELZE URČIT 

b) Řeka je od Helenina domova 3 km daleko. ANO  NE  NELZE URČIT 

c) K řece vedou nejméně dvě cesty.   ANO NE  

d) Je ze závěrečné otázky jednoznačně patrné, zda máme počítat průměrnou rychlost 

na cestě k řece a nazpátek dohromady?  ANO NE   

2. Přeformuluj úlohu tak, aby byla zcela jednoznačná.  

3. Jak nazýváme z hlediska stavby slova slovo tachometr? 

4. Pokus se vytvořit slovníkové heslo slova tachometr. 

5. Zakresli mapu a znázorni cesty, kterými Helena jela.  

Řešení: 
1. a) NELZE URČIT, b) NELZE URČIT, c) ANO, d) NE 
2. Např. Helena si vyjela na kole z domova až k řece po cestě, která je dlouhá 4 km. Cesta jí trvala 

9 minut. Domů se vrátila zkratkou dlouhou 3 km. Potřebovala na to jen 6 minut. Jaká byla Helenina 
průměrná rychlost (v km/hod) na cestě k řece a nazpátek celkem? 

3. Slovo složené. 
4. Např. 1. tachometr, -u m <ř> přístroj k měření rychlosti, počtu otáček, rychloměr (SSČ) 
5. Otevřená úloha. 

Varianta 2 

Pan učitel matematiky našel v učebnici tuto slovní úlohu a chtěl ji zadat svým žákům. Jako 

správný učitel ji však nejprve chtěl sám vyřešit, aby věděl, zda pro žáky není například příliš 

obtížná. Pozorně si úlohu přečetl a začal se smát. Šel za svou ženou, ukázal jí úlohu a ptá se: 

„Maruško, jak je možné, že k řece, která je vzdálená čtyři kilometry, vede zkratka, která je 

dlouhá jen tři kilometry?“ „Ty vždycky každého chytáš hned za slovíčko, tak tu větu se 

vzdáleností řeky trochu uprav, a můžeš tu úlohu žákům zadat,“ odpověděla mu žena. Učitel 

však odvětil: „Ani tak bych ji žákům nezadal. Její řešení není jednoznačné.“ 

1. Pozorně si přečti otázku v úloze a pokus se odpovědět, proč je řešení úlohy podle pana 

učitele nejednoznačné. 

2. Navrhni změnu úlohy tak, aby s ní byl pan učitel spokojen. 

Rada 1: Přeformuluj větu Helena si vyjela na kole až k řece, která je vzdálená 4 km. tak, aby 

úloha byla logicky správná. 

 Rada 2: Přeformuluj otázku tak, aby byla jednoznačná.  

Komentář: 

Úloha byla zadána v rámci testování PISA 2012 a čeští patnáctiletí žáci v ní dosáhli úspěšnosti 

14,6 %. Správné řešení spočívá ve výpočtu průměrné rychlosti dvou jízd (na cestě tam jela 

Helena rychlostí 80/3 km/h, na cestě zpět 30 km/h, tedy průměrně cca 28 km/h). Žáci se ale 
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mohli dopustit chyby v různých částech této vícekrokové úlohy. Je možné, že jako délku cesty 

zpět nezvolili délku zkratky (3 km), ale vzdálenost k řece (4 km). Tomášek a Frýzek (2013) 

uvádějí, že problém mohl být způsoben i nesprávným pochopením otázky, kdy žáci počítali 

průměrné rychlosti na jednotlivých úsecích, a ne na celé trati (což by podporovalo naši tezi 

o nejednoznačnosti koordinační spojky a, která se negativně projevila u několika úloh v našem 

výzkumu, Vondrová et al., 2019, s. 184–185). Ovšem vzhledem k jednoznačnému vyjádření 

v části, kam mají žáci napsat výsledek, prostřednictvím slova „vyjížďka“ (myšleno cesta tam i 

zpět), to nepovažujeme za příliš pravděpodobné.  
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7. Porovnávání strategií řešení – 
praktické náměty 

V tomto oddíle dáváme k dispozici náměty, které jsou založeny na procesu porovnávání. 

Vycházíme přitom z řady studií, které ukazují, že výuka zahrnující prezentaci různých způsobů 

řešení a jejich vzájemné porovnávání má na porozumění žáků napříč základní školou pozitivní 

vliv. Konkrétní studie jsou popsány v jedné z kapitol knihy (Vondrová, 2019). Zde pouze 

uvedeme, že proces porovnávání vede žáky k tomu, aby si všímali důležitých strukturálních 

aspektů situace, což vyžaduje důkladné kognitivní zpracování. Rozšiřují si tím i paletu svých 

přístupů k řešení úloh. Studie prokázaly účinnost procesu porovnávání i pro žáky s nižšími 

znalostmi z matematiky za předpokladu, že se zmírní tempo.  

Pokud se při řešení úloh v hodinách matematiky prezentují strategie řešení, předvede se 

zpravidla jen jedna strategie. Pokud žáci řešili úlohu i jinak, může je učitel požádat, aby ukázali 

i své řešení. Tedy strategie se prezentují jedna po druhé, ne najednou. Přitom existují studie, 

které prokazují, že lepších výsledků v oblasti porozumění problematice dosáhneme, pokud 

budou žáci vidět obě strategie najednou a budou požádáni, aby je porovnali, aby zjistili, v čem 

se liší a co mají společného (např. Durkin, Star, Rittle-Johnson, 2017). Přitom se je přirozeně 

snaží „rozklíčovat“, tedy přijít na jejich podstatu.  

Proces porovnávání bývá ve zmíněných studiích navozen pomocí hypotetických žáků, kteří 

formou concept cartoons představují svá řešení, správná i nesprávná. Oproti prezentaci 

skutečných řešení v hodině je zde odstraněna obava žáků prezentovat svá řešení, jimiž si nejsou 

jisti. A opět je zde efekt prezentace obou typů najednou, což přirozeně vede k porovnávání více, 

než když se žáci se strategiemi seznamují postupně.  

Zpravidla se v literatuře setkáme se čtyřmi typy úkolů (Durkin, Star, Rittle-Johnson, 2017): 

1. Která je lepší? Jsou prezentovány dvě různé, ale správné strategie. Cílem je dovést žáky 

k pochopení, kdy a proč je jedna ze strategií u dané úlohy účinnější nebo jednodušší než 

druhá.  

2. Proč to funguje? Opět jsou prezentovány dvě správné strategie a cílem je, aby žáci vysvětlili 

princip, na kterém jsou založeny. Může se rozvíjet i schopnost argumentace.  

3. Která je správná? Tentokrát je kromě jedné správné strategie prezentována jedna 

nesprávná, která obsahuje častou chybu. To může pomoci žákům vyhnout se běžným 

miskoncepcím a prohloubit své znalosti. Je nutné zdůraznit, že musí jít o chybu 

„pravděpodobnou“, tedy takovou, které se žáci mohou dopustit. 

4. Jak se liší? Tento typ porovnání se liší od výše uvedených, protože tentokrát je prezentována 

stejná nebo velmi podobná strategie a ta je aplikována na dvou různých úlohách. Cílem je 

vysvětlit, jaký je vztah mezi úlohami a jejich řešeními.  

I v českých učebnicích se, ovšem sporadicky, objevují příklady řešení, které mají žáci 

porovnávat. Ty pro inspiraci uvedeme, než nabídneme vlastní náměty. 
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7.1 Příklady z některých českých učebnic matematiky  

Matýskova matematika – 7. díl, Zdokonalujeme se v počítání do sta, 2016, s. 4 (Nová škola, s. r. o., 

Multimediální interaktivní učebnice plus) 

 

Matematika 6, 2. díl, 1998, s. 10 (Matematický ústav AV ČR, M. Koman, F. Kuřina a M. Tichá) 

 

Matematika A, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, 2015, s. 58 (H-mat, o. p. s., M. Hejný et al.) 

2a) 

Egyptským 

způsobem rozdělte 

7 chlebů mezi 

12 podílníků. 

 

Matematika pro 9. ročník základní školy, 1. díl, 2000, s. 36 (Prometheus, O. Odvárko a J. Kadleček) 
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Matematika 6, 3. díl, 1999, s. 23 (Matematický ústav AV ČR, autoři M. Koman, F. Kuřina a M. Tichá) 
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Matematika pro 7. ročník základní školy, 2. díl, 1998, s. 66 (Prometheus, autoři O. Odvárko a J. Kadleček) 

Paní Potřebná si vypůjčila v AC-bance na jeden rok částku 18 000 Kč. Po roce zaplatí 

podle smlouvy bance navíc 14,5 % z vypůjčené částky. Kolik korun navíc za půjčku 

zaplatí? Kolik korun celkem zaplatí bance? 
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7.2 Praktické náměty aplikace přístupu založeného na porovnávání 
strategií 

Podobně jako jsme učinili v kap. 6, i zde nabízíme učitelům několik konkrétních námětů na 

aplikaci metodického přístupu založeného na porovnávání strategií. Tyto náměty vycházejí do 

velké míry z našeho výzkumu slovních úloh. Vybrali jsme některá skutečná správná a častěji 

se opakující nesprávná žákovská řešení námi použitých slovních úloh a zpracovali je do podoby 

řešení hypotetických žáků.22 Žáci svá řešení vysvětlují a někdy spolu polemizují. Tento dialog 

je doplněn otázkami pro žáky. V tab. 2 je uveden popis jednotlivých námětů, jejich cíl či 

konkrétní metodické doporučení. Vlastní použití necháváme na čtenáři. Doporučujeme však 

nechat žáky nejdříve o problematice uvažovat individuálně (doporučit případně, aby si úlohu 

vyřešili nejdříve sami), a teprve pak je nechat, aby své nápady prodiskutovali ve dvojicích a 

následně shrnuli v celotřídní diskusi. Též je možné zadat úkol jako domácí práci. Pokud se žáci 

naučí tímto způsobem pracovat, tedy budou přirozeně uvažovat o různých strategiích řešení, 

zkoumat jejich podstatu a zdůvodňovat jejich kroky či v nich se vyskytující chyby, můžeme je 

požádat, aby takové dvojice strategií pro nějaké úlohy tvořili i sami a zadávali je svým 

spolužákům. Tento přístup lze přirozeně využít pro další typy úloh, které dovolují více způsobů 

řešení a v nichž se žáci dopouštějí častých chyb, nejen pro slovní úlohy.  

Níže uvedené pracovní listy jsou náměty, které si učitel může modifikovat podle svých 

potřeb. Na konci dvojice řešení je vždy několik otázek, které žákům ukazují způsob, jak nad 

řešeními uvažovat. Učitel však může tyto otázky změnit či vynechat a nechat žáky uvažovat 

nad řešeními volně. 

Tab. 2 přehledně zobrazuje charakteristiky jednotlivých listů a měla by učiteli umožnit výběr 

námětu vhodného pro jeho účel. Ročník, který je v pracovních listech uveden, je třeba chápat 

jako doporučený. 

Tab. 2: Přehled námětů na porovnávání strategií s charakteristikami 

kód 
parametr, typ 

(název, zdroj23) 
řešení  komentář 

UO1 

ustálené zadání 

úlohy na směsi 

(Směs, s. 402) 

správné, 

správné 

Žáci si uvědomí, že značení neznámých nemá na 

řešení vliv a že soustavu rovnic můžeme řešit různým 

způsobem. Oba žáci sestavili soustavu správně, 

pouze si každý z nich jinak označil neznámé počty 

kilogramů. 

Izolda používá pro řešení soustavy rovnic sčítací 

metodu. 

Tristan si vytvořil tabulku, což může být účinný 

způsob, jak si udělat zápis. Soustavu řeší substituční 

metodou. 

Úloha byla v našem výzkumu řešena žáky 9. ročníku 

s úspěšností 57 %. 

UO2 

s antisignálem 

(Šimáčkovi, 

s. 406) 

s chybou,  

správné 

Žáci si prostřednictvím porovnání správného a 

nesprávného řešení uvědomují, že na správnou 

operaci nelze usoudit jen na základě signálu (jako 

 
22 Náměty vytvořili studenti učitelství G. Kuchaříková (úlohy označené UKx) a O. Kohout (úohy UOx). Pro 

potřeby této publikace byly náměty upraveny jejím autorským kolektivem. Obrázky nakreslila Patricie Slaničková. 
23 Pokud není řečeno jinak, jedná se o úlohu z našeho výzkumu a lze ji najít v monografii (Vondrová et al., 

2019) na straně uvedené v tomto sloupci.  
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Elza), ale že je nutné si vytvořit situační model 

(dobrou představu o situaci) jako Olaf.  

Žáci 6. ročníku z našeho výzkumu řešili tuto úlohu 

s úspěšností 33 %. 

UO3 

s antisignálem 

(Šimáčkovi, 

s. 406) 

správné, 

správné 

Žáci se učí interpretovat termín 1,5krát delší dvěma 

způsoby. Julius rozděluje násobení číslem 1,5 na 

sčítání celku a jeho poloviny, čímž prokazuje dobré 

porozumění násobení. Cézar používá standardní 

algoritmus pro násobení. Poslední otázka má navést 

žáky na to, aby si uvědomili podstatu Juliusova 

postupu.  

Řešení doplňkové otázky lze zapsat např. jako 

S = 2N – 1/4N.  

UO4 

přímá 

úměrnost 

(Plachetnice I, 

s. 394) 

správné, 

s chybou 

Úloha vyžaduje pochopení principu přímé úměrnosti 

a poměru (Noe). Medard chybně předpokládá, že je 

mezi veličinami lineární vztah. Čísla nedal do 

poměru, pouze je odečetl.  

52 % žáků z našeho výzkumu tuto úlohu řešilo 

správně. 

UO5 

neexplicitní 

zadání, zlomky 

(Irena, s. 380) 

správné, 

správné 

Kazi řeší rovnici úvahou podpořenou názorným 

schématem. Bivoj používá k řešení lineární rovnici. 

V Kazině řešení se žáci setkávají s řešením pomocí 

schématu, které přináší do situace dobrý vhled.  

30 % žáků 7. ročníku z našeho výzkumu řešilo úlohu 

úspěšně. 

UO6 

přímá 

úměrnost 

(Dojíždění, 

s. 375) 

správné, 

správné 

V úloze musí žáci převádět jednotky času a využívat 

poměr. Oba řešitelé pojem poměr uchopili různě. 

Hektor tak, že na každých 5 minut na kole připadají 

4 minuty v MHD. Achiles tak, že pan Novák stráví 

v MHD čtyři pětiny času.  

Jen 25 % žáků 8. ročníku z našeho výzkumu řešilo 

úlohu úspěšně. 

UO7 

bez 

kondenzace, 

zedy  

(Benjamin II, 

s. 373) 

 

správné, 

správné 

Žáci se učí pracovat s neznámými jednotkami (zedy), 

zapisovat do tabulky a použít substituci. Manon má 

potřebu pracovat s jednotkami, které zná (mohla by 

jednoduše zaměnit zedy za koruny, ale zkušenost 

s výměnou peněz u zahraničních měn jí zřejmě vede 

ke stanovení nějakého kurzu mezi zedem a korunou). 

Manon také řeší úlohu složitěji v tom, že Nikolasovi 

rozdíl mincí mezi chlapci vezme. Je to úvaha 

správná, i když řešení spíše komplikuje. Heda je 

schopna pracovat s neznámou měnou, uvědomuje si, 

že na její hodnotě vůči koruně nezáleží. Obě řešitelky 

využívají tabulku, i když každá sestavuje jinou 

rovnici. 

Jen 27 % žáků 9. ročníku v našem výzkumu dokázalo 

úlohu úspěšně vyřešit. 

UO8 

úloha o 

pohybu, 

průměrná 

správné, 

s chybou 

Žáci se učí práci se zlomky, porozumět významu 

průměrného tempa a nespoléhat se vždy na intuici. 

Líza řeší úlohu pomocí nákresu a správné úvahy. 
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rychlost 

(tempo) 

(Sprint, autor 

O. Kohout) 

Rozebírá tempo Jany pro každou polovinu trati 

zvlášť a dospívá ke správnému výsledku. Sámo 

spoléhá na svou intuitivní představu. Chybně 

definuje průměrné tempo jako průměr obou rychlostí, 

a nikoli jako průměrnou rychlost na celé trati.  

UO9 

vzájemný 

vztah 

proměnných 

(Kamarádky, 

s. 383) 

správné, 

správné 

Žáci se učí symbolizovat vzájemný vztah 

proměnných prostřednictvím zápisu do tabulky a 

následného sestavení rovnice. Řešení obou žáků se 

liší tím, jakou veličinu označují jako neznámou. Žáci 

si uvědomují, že na této volbě nezáleží, obě 

sestavené rovnice jsou správné. Doprovodná otázka 

má zjistit, do jaké míry žáci pochopili logiku řešení 

obou žáků. 

V doplňkové otázce by Marilyn vyjádřila částku 

Kláry jako 4x a Afrodita jako 4 ∙ x/2 = 2x. 

Úloha byla řešena úspěšně jen 28 % žáků 8. ročníku 

z našeho výzkumu. 

UO10 

vzájemný 

vztah 

proměnných 

(Nákup, s. 391) 

správné, 

správné 

Žáci se učí symbolizovat vzájemný vztah 

proměnných logickou vazbou a rovnicí. Jasna 

neoznačuje neznámé pomocí písmen. Pro výpočet 

ceny tužky užívá substituční metodu, a nemusí tak 

dopočítat cenu pera. Adelaida sestavuje soustavu 

dvou rovnic, kterou řeší sčítací metodou, a musí 

dopočítat cenu pera. 

Tuto úlohu řešilo správně 69 % žáků 7. a 8. ročníku 

z našeho výzkumu. 

UO11 

nkrát větší, 

zlomky 

(Koláč, s. 384) 

správné, 

s chybou 

Žáci se učí pochopení zvětšování za použití zlomků a 

reprezentaci termínu „nkrát větší“. 

Aida řeší úlohu správně násobením číslem 1,5, 

přičemž si výpočet ještě zjednoduší převodem 

desetinného čísla na zlomek. Makar chybně 

interpretuje termín „jeden a půlkrát větší“ jako 

„o jeden a půl dávky větší“; násobí tedy číslem 2,5 

namísto 1,5. 

V doplňkové otázce by bylo třeba 36 g kakaa do 

velké dávky. 

Úlohu správně řešilo jen 22 % žáků 7. ročníku 

z našeho výzkumu.  

UO12 

konceptuální 

zadání, poměr 

(Šála, s. 401) 

správné, 

správné 

Žáci si trénují induktivní usuzování, adaptují se na 

situace, v nichž nebude možné úlohu vyřešit 

nákresem. Cézar řešil úlohu názorně pomocí nákresu, 

v němž stále opakuje vzor, dokud se nedostane 

k řešení. Takové řešení je vhodné pro menší počty 

(viz otázky dole). Žákům však může pomoci 

v získání vhledu do významu poměru. Manon řeší 

úlohu pomocí poměru, což by jí umožnilo úlohu řešit 

i pro velká čísla.  

V doplňkové otázce by Cézar spotřeboval 5 papírů.  

48 % žáků 8. ročníku z našeho výzkumu řešilo úlohu 

správně. 
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UO13 

úloha 

o pohybu  

(Pohyb, autor 

O. Kohout) 

správné, 

správné 

Líza řeší úlohu o pohybu tabulkou, kde 

v jednotlivých řádcích určuje náskok Ignáce na Ninu 

a odvozuje řádek pro neznámý čas t. Mohla by 

samozřejmě postupně dopočítat řádky tabulky až do 

jedenáctého řádku, kdy by došla k výsledku 0 

v posledním sloupci. Úmyslně je však uveden 

poslední řádek s proměnnou t, aby si žáci uvědomili, 

jak lze situaci zapsat algebraicky. Řešením 

doplňkové otázky je vztah 𝐷 + 𝑣1𝑡 = 𝑣2𝑡. Elzino 

řešení je netradiční. Používá vzorec pro rychlost, ale 

pracuje přitom s faktem, že Nina se každou sekundu 

přiblíží Ignácovi o metr. Proto sníží oběma aktérům 

rychlost tak, aby Ignác zůstal stát a pohybovala se jen 

Nina.  

UO14 

přímá 

úměrnost, 

poměr 

(Slitina, s. 401) 

s chybou, 

správné 

Úloha vyžaduje pochopení poměru, přičemž poměr je 

popsán formou „na 1 g zlata připadají 4 g stříbra“. 

Žáci tedy musí v první řadě rozpoznat, že se jedná 

o poměr a přímou úměrnost. Kazi správně rozeznala 

přímou úměrnost, ale chybně zaměňuje slitinu za 

zlato. Bivoj řeší úlohu správně.  

Doplňkové otázky mají ověřit, zda žáci pochopili 

poměr správně. Devět gramů takové slitiny by 

obsahovalo 1,8 gramu zlata a 7,2 gramu stříbra. 

V popsané slitině by bylo 222 gramů zlata. 

37 % žáků 8. ročníku z našeho výzkumu řešilo úlohu 

správně. 

UO15 

bez stavu 

(operátorová), 

s antisignálem 

(Kružítko I, 

s. 387) 

správné, 

správné 

Jedná se o operátorovou úlohu. Tristan i Izolda mají 

dobré porozumění vztahům mezi objekty. Oba 

správně dedukují, že ze zadání plyne, že mikrotužka 

je třikrát dražší než pravítko. Tristan má ale potřebu 

stavu, chybí mu částka, za kterou se pomůcky kupují. 

Proto si jednu určuje a dospívá ke správnému 

výsledku. Z jeho řešení není zřejmé, zda si 

uvědomuje, že si může volit libovolnou částku 

(znalost stavu není u operátorových úloh nutná, 

poměr mezi cenami pomůcek zůstane zachován). 

K tomuto poznatku vede doplňková otázka. Izolda 

správně interpretuje vztah „nkrát větší“ a řeší úlohu 

substitucí. 

Jen 25 % žáků 5. ročníku z našeho výzkumu řešilo 

úlohu správně. 

UO16 

úloha 

o pohybu, 

pohyb směrem 

k sobě 

(Túra, autor 

O. Kohout) 

správné, 

správné 

Julius řeší úlohu tabulkou pomocí úvahy, že součet 

drah chlapců musí být roven celé dráze. Užívá vzorce 

z fyziky a uvědomuje si, že chlapci stráví na trati 

stejný čas. 

Cézar určuje, kolik ujedou chlapci společně z celé 

trasy za jednu hodinu. V dalším řešení využívá 

poměru a přímé úměrnosti, nevyužívá fyzikální 

vzorce. 
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UO17 

procenta 

(Obraz, autor 

O. Kohout) 

správné, 

s chybou 

V úloze musí žáci prokázat dobré porozumění 

procentnímu základu. Medard jako základ vzal 

celkovou částku, kterou nový kupec za obraz zaplatil, 

a z ní počítal 80 %, které podle něj dostane pan 

Bohatý. Marilyn vzala za základ, z něhož se bude 

platit provize, správně jen částku, kterou zaplatil 

kupec za obraz.  

Doplňková otázka má ukázat, zda žáci problematice 

porozuměli dobře. Pan Bohatý vydělal 1 000 Kč a 

galerie na obou provizích vydělala 2 000 + 2 600 Kč. 

UK18 

proporční 

úloha 

(Vleky, s. 289) 

s chybou, 

správné 

V úloze žáci prokazují porozumění přímé úměrnosti 

a současně vidí, že grafický záznam situace jim může 

být nápomocný. Nesprávné řešení Honzíka je dáno 

záměnou proporční situace za aditivní. Honzík úlohu 

řeší tak, jako by vleky od poloviny cesty jezdily 

stejně rychle.  

Úlohu řešilo správně 20 % žáků na začátku 

7. ročníku (před probíráním přímé úměrnosti).  

UK19 

aditivní úloha 

(pseudo-

proporční) 

(Vleky, s. 289) 

správné, 

s chybou 

Úloha má povrchovou strukturu přímé úměrnosti, ale 

jedná se o aditivní úlohu. Nesprávné řešení Petra je 

dáno záměnou aditivní situace za proporční. Žáci 

kromě toho vidí, že grafický záznam situace jim 

může být nápomocný. 

Úlohu řešilo správně 57 % žáků na začátku 

7. ročníku (před probíráním přímé úměrnosti). 

UK20 

dvoukroková 

úloha 

(Výstava, s. 99) 

s chybou, 

s chybou  

Řešení úlohy vyžaduje dva kroky.  

Xénie udělala stejnou chybu jako 7 % námi 

zkoumaných žáků 8. ročníku – ve druhém kroku 

místo násobení číslem 5 tímto číslem dělila. Žáci 

zřejmě neuměli správně matematizovat jazykové 

vyjádření „12 návštěvníků na 5 aut“. 

Jana udělala typickou chybu pro vícekrokové úlohy – 

provedla jen první krok. Tedy de facto počítala, že na 

jeden vystavený automobil připadá maximálně 

12 návštěvníků. Tuto chybu udělalo v našem 

výzkumu u této úlohy 16 % žáků 8. ročníku. 

Úlohu řešilo správně 46 % žáků 8. ročníku z našeho 

výzkumu. 

UK21 

dvoukroková 

úloha 

(Výstava, s. 99) 

s chybou, 

správné 

Jiří udělal stejnou chybu jako Xénie v UK20. Řešení 

Malvíny je správné. Úspěšnost žáků 8. ročníku 

v našem výzkumu byla u této úlohy 56 %. 

UK22 

dvoukroková 

úloha 

(Ježci I, s. 100) 

správné, 

s chybou 

Řešení Kevina je správné. Úspěšnost úlohy u žáků 3. 

a 4. ročníku v našem výzkumu byla 39 %. Vliv na 

obtížnost úlohy u mladších žáků měla i slova 

Jinonicích, ježka či ježčích mláďat, jejichž čtení 

dělalo žákům potíže. 

Katka udělala chybu v tom, že počítala jen s jednou 

miskou v krabici. Mohlo se také jednat o klasickou 

chybu žáků v dvoukrokové úloze, kdy provedou jen 

první krok a řešení ukončí.  
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Úlohu řešilo správně 39 % žáků 3. a 4. ročníku 

z našeho výzkumu. 

UK23 

dvoukroková 

úloha 

(Ježci I, s. 100) 

správné, 

s chybou 

Řešení Jeronýma je správné. Kleopatra udělala 

stejnou chybu jako cca 14 % námi zkoumaných žáků 

3. a 4. ročníku, a sice počítala, že každý ježek 

potřebuje dvě misky, a vynechala informaci 

o rozdělování ježků do krabic. Kleopatře by zřejmě 

pomohlo, kdyby byla vyzvána, aby si situaci 

nakreslila.  

UK24 

dvoukroková 

úloha 

(Rezervace II, 

s. 108) 

s chybou, 

s chybou 

Obě řešení jsou nesprávná.  

Jindra nejdříve vypočítal, kolik opic bylo na jednom 

stromě, a pak dělil počet opic šesti (stejně to učinilo 

11 % žáků 5. ročníku z našeho výzkumu). Důvod 

není zcela zřejmý, ale můžeme spekulovat, že se 

jedná o návodnost čísel 540 a 6 – číslo 540 je 

očividně dělitelné šesti.  

Sylvie se dopustila stejné chyby jako 5 % žáků 

v našem výzkumu. Provedla jen první krok (zjistila 

počet pozemků), tedy opět se může jednat o chybu 

typickou pro vícekrokové úlohy.  

Úlohu řešilo správně 47 % žáků 5. ročníku z našeho 

výzkumu. 

UK25 

dvoukroková 

úloha 

(Rezervace II, 

s. 108) 

s chybou, 

s chybou  

Tonda se dopustil stejné chyby jako Jindra v UK24. 

U této varianty úlohy (která je textově hutnější než 

varianta v UK24) se této chyby dopustilo 16 % žáků 

5. ročníku z našeho výzkumu. 

Karel se dopustil stejné chyby jako 4 % žáků 

5. ročníku z našeho výzkumu. V prvním kroku 

nesprávně počítal, že na jednom pozemku je 

6 · 18 = 108 opic, ale další kroky již provedl správně. 

U jednoho žáka v našich rozhovorech se ukázalo, že 

chápal zájmeno ‚ho‘ tak, jako by se vztahovalo ke 

stromu, a ne k pozemku. To by vysvětlovalo i fakt, 

že tuto chybu neudělal u vysvětlující varianty UK24 

žádný žák (slovo ‚pozemek‘ není v zadání nahrazeno 

zájmenem).  

UK26 

dvoukroková 

úloha 

(Rezervace II, 

s. 108) 

s chybou, 

s chybou  

Tato dvojice řešení je zajímavá tím, že jsou obě 

řešení nesprávná, ale obě vedou ke stejnému 

výsledku. Damián řeší úlohu stejně jako Sylvie 

v UK24 a Tomáš jako Karel v UK25. 

UK27 

dvoukroková 

úloha 

(Rezervace II, 

s. 108) 

správné, 

s chybou 

David řeší úlohu správně (stejně jako 30 % žáků 

5. ročníku v našem výzkumu). Klára se dopustila 

stejné chyby jako Karel v UK25. 

UK28 

dvoukroková 

úloha 

(Rezervace II, 

s. 108) 

správné, 

správné 

Obě řešení jsou správná. Úspěšnost žáků 5. ročníku 

v našem výzkumu byla u této vysvětlující varianty 

úlohy 47 % (tedy více než u krátké varianty, viz 

UK27). 
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UK29 

ilustrační 

obrázek 

(Trubka, s. 132) 

s chybou, 

správné 

Markétino řešení je správné. Průměrná úspěšnost 

žáků 8. a 9. ročníku v našem výzkumu byla u této 

úlohy 29 %. U varianty bez obrázku to bylo 46 %. 

Obrázek tedy žákům nepomohl, naopak, prostorově-

grafické informace, které zprostředkoval, žáky patrně 

navedly na podobná nesprávná řešení, jako tomu 

bylo u Diany.  

Úlohu řešilo správně jen 20 % žáků 8. ročníku a 

50 % žáků 9. ročníku. Obrázek byl pro žáky zejména 

8. ročníku zavádějící. Když jim byla zadána úloha 

bez obrázku, zvýšila se úspěšnost u 8. ročníku na 

42 % a u žáků 9. ročníku na 55 %. 

UK30 

narušené 

pořadí 

informací 

(Lék, s. 199) 

s chybou, 

správné 

Jedná se o dvoukrokovou úlohu typu „dělení celku na 

nestejné části“ s narušeným pořadím informací 

(informace o počtu látek v prvním kroku je zařazena 

až jako poslední).  

Zita řešila úlohu správně stejně jako 80 % žáků 

6. ročníku z našeho výzkumu.  

Locika se dopustila záměny sčítání za násobení 

(‚o 8 látek více‘ matematizovala jako ‚5krát více‘) a 

odčítání za dělení (‚o 11 látek méně‘ matematizovala 

jako ‚11krát méně‘, přičemž ji nezarazil ani fakt, že 

číslo 200 není dělitelné jedenácti).  
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UO1 (Úloha Směs, 9. ročník) 

 

Otázky: 

- Sestavili oba žáci soustavu dvou rovnic správně?     

- V čem se soustavy podobají a v čem se naopak liší? 

- Jak bys to udělal(a) ty? 

 

Zákazník zaplatil 2 200 Kč za 28 kilogramů travní směsi, která se skládá z vojtěšky a jetele. 

Jeden kilogram vojtěšky stál 90 Kč a jeden kilogram jetele 50 Kč. Z kolika kilogramů 

vojtěšky a z kolika kilogramů jetele byla směs smíchána? 
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Otázky: 

- V čem se obě řešení podobají a v čem se naopak liší? 

- Který způsob řešení bys použil(a) ty? 
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UO2 (Úloha Šimáčkovi, 6. ročník) 

 

Otázky: 

- Má pravdu Elza, nebo Olaf?  

- V čem se oba postupy liší? 

- Kde se stala chyba? 

  

 

Rodina Šimáčkových využila prodloužený víkend k turistice. V neděli podnikli výlet 

o celkové délce 19,5 km. Nedělní výlet byl 1,5krát kratší než sobotní. Kolik kilometrů ušli 

během sobotního výletu? 
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UO3 (Úloha Šimáčkovi, 6. ročník) 

Na začátku si oba žáci správně uvědomili, že sobotní výlet musel být 1,5krát delší než nedělní. Začali 

tedy stejným zápisem úlohy.  

 

Otázky: 

- Jak je možné, že oběma vyšel stejný výsledek? 

- Jak bys řešil(a) úlohu ty? 

- Jak by podle tebe řešil Julius úlohu, kdyby byl sobotní výlet 1,75krát delší než nedělní výlet? 

 

  

 

Rodina Šimáčkových využila prodloužený víkend k turistice. V neděli podnikli výlet 

o celkové délce 19,5 km. Nedělní výlet byl 1,5krát kratší než sobotní. Kolik kilometrů ušli 

během sobotního výletu? 
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UO4 (Úloha Plachetnice I, 7. ročník) 

Noe a Medard začali stejným zápisem. 

 

 

Otázky: 

- Pochopil(a) jsi Noemovo a Medardovo řešení? 

- Které řešení úlohy je správné a proč to druhé řešení správně není? 

 

 

 

 

Firma provozuje luxusní plachetnice pro výlety na moři. Na každé plachetnici se plaví 

40 turistů, o které se musí starat 30 členů posádky. Minulý týden se plavilo na lodích celkem 

600 turistů. Kolik členů posádek se o ně staralo? 
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UO5 (Úloha Irena, 7. ročník) 

 

 

 

Otázky: 

- Jak řešila úlohu Kazi? Jak řešil úlohu Bivoj? 

- Jak se jejich řešení liší? 

- Jak bys řešil(a) úlohu ty a proč? 

  

 

Irena řeší test. Během prvního čtení vyřešila tři čtvrtiny všech otázek, při kontrole pak ještě 

další šestinu. Dohromady tak vyřešila 22 otázek. Z kolika otázek se skládá celý test? 
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UO6 (Úloha Dojíždění, 7. a 8. ročník) 

 

 

Otázky: 

- Jak řešil úlohu Hektor a jak ji řešil Achiles? 

- Jak se jejich řešení liší? 

- Jak bys řešil(a) úlohu ty? 

 

Pan Novák má novou práci. Spočítal si, že cesta městskou hromadnou dopravou (MHD) mu 

zabere o pětinu času méně než cesta na kole. Prvních několik dní jezdil pan Novák do práce 

i zpět na kole. Na cestách strávil přesně 6 hodin a deset minut. Kolik času by pan Novák 

strávil na cestách, kdyby tyto dny jezdil MHD? 
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UO7 (Úloha Benjamin II, 6. ročník) 

 

 

Otázky: 

- Rozumíš tomu, jak Manon přeformulovala zadání? 

- Postupoval(a) bys stejně jako Manon a převedl(a) by sis zedy na nějakou jinou měnu? 

- Proč má v Hedině postupu Nikolas 2(𝑥 + 10) zedů? 

  

 

Benjamin sbírá jen mince v hodnotě 5 zedů, Nikolas jen v hodnotě 2 zedů. Nikolas má 

o 10 mincí více, ale přitom o 40 zedů méně. Kolik zedů má Benjamin? 
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Otázky: 

- Jak je možné, že oběma vyšel stejný výsledek? 

- Jak Heda sestavila rovnici? Sestavila ji správně? 

- Rozumíš postupu Manon? Pochopil(a) jsi její myšlenku s odebíráním mincí? 
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UO8 (Úloha Sprint, 8. ročník) 

Průměrné tempo Jany při prvním běhu vyřešili Líza a Sámo stejně. Oba si také uvědomili, že pokud Jana 

běží v první polovině trati o pětinu pomaleji, tak její tempo je čtyřmi pětinami tempa při prvním běhu. 

 

 

Otázky: 

- Pochopil(a) jsi Lízino a Sámovo řešení? 

- Které řešení úlohy je správné? 

- V nějakém kroku jednoho z řešení se stala chyba. V kterém kroku to bylo? Jak by ji šlo opravit? 

 

Jana běžela sprint na 120 m. Při prvním běhu doběhla v čase 24 sekund. Jak dlouho by jí 

trvalo trať uběhnout, pokud by její tempo v první polovině trati bylo o pětinu pomalejší 

a v druhé polovině o pětinu rychlejší než její průměrné tempo při prvním běhu? 
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UO9 (Úloha Kamarádky, 8. ročník) 

 

 

 

 

Otázky: 

- Jak Cézar sestavil tabulku?                 

- Proč měla Bára podle Makara na začátku 𝑥 − 75 Kč a Kamila 
𝑥

2
 Kč? 

  

Kamarádky Kamila a Bára si šetřily peníze na výlet. Na začátku měla Bára o 45 Kč více než 

Kamila. Kamila své počáteční úspory zdvojnásobila a Bára zvýšila své počáteční úspory 

o 75 Kč tak, že před odjezdem na výlet měly obě stejně. Kolik peněz měla na začátku Bára 

a kolik měla Kamila? 
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Otázky: 

- Rozumíš postupu obou žáků? 

- Sestavil Makar rovnici správně?  

- Jak by Cézar a Makar vyjádřili částku, kterou má třetí dívka (Klára), pokud by měla 4krát více korun, 

než měla Kamila na začátku? 
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UO10 (Úloha Nákup, 8. ročník) 

 

 

Otázky: 

- Jak řešila úlohu Jasna? Jak řešila úlohu Adelaida? 

- Jak se jejich řešení liší? 

- Jak bys řešil(a) úlohu ty? 

- Bylo nutné, aby Adelaida vypočítala cenu jednoho pera? Šlo by vyřešit úlohu bez toho? Pokud ano, 

jak? 

 

Pepa ví, že pero stojí v papírnictví o 1 korunu více než tužka. Jeho dobrý kamarád 

za 17 korun koupil 2 pera a 3 tužky. Kolik korun bude Pepa potřebovat, aby si mohl koupit 

1 pero a 2 tužky? 
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UO11 (Úloha Koláč, 8. ročník) 

 

 

Otázky: 

- Pochopil(a) jsi Aidino a Makarovo řešení? 

- Které řešení úlohy je správné? Kde se stala chyba? 

- Do původního receptu patří 24 gramů kakaa. Kolik gramů kakaa potřebuje Dana do velké dávky? 

  

 

Dana peče brusinkový koláč z velké dávky, která je jedenapůlkrát větší, než uvádí původní 

recept. Jestliže v původním receptu bylo zapotřebí 
3

4
 šálku cukru, kolik šálků cukru Dana 

pro svůj koláč potřebuje? 
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UO12 (Úloha Šála, 8. ročník) 

 

 

Otázky: 

- Jak řešil úlohu Cézar? Jak řešila úlohu Manon? 

- Jak se jejich řešení liší? 

- Jak bys řešil(a) úlohu ty? 

- Cézar spotřeboval na nákres prvních čtyřiceti řad šály jednu pětinu papíru. Představ si, že by byl jeho 

postup stejný, i kdyby se úloha ptala na prvních tisíc řad šály. Kolik papírů by spotřeboval? 

  

 

Babička plete šálu z bílé a z modré vlny. Vzor je tvořen v poměru 1 bílá řada na 4 modré 

řady. Kolik modrých řad je v prvních 40 řadách šály? 
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UO13 (Úloha Pohyb, 9. ročník) 

 

 

Otázky: 

- Jak řešila úlohu Líza? Jak řešila úlohu Elza? 

- Pochopil(a) jsi jejich řešení? Které z řešení ti přijde elegantnější? 

- Jak by Líza vyřešila úlohu pro libovolné rychlosti 𝑣1 a 𝑣2 a počáteční náskok 𝐷? 

 

Ignác a Nina se rozhodli, že v neděli na zahradě zkusí pochopit úlohu o pohybu. Ignác se 

postavil 10 metrů severně od Niny, která stála na startu S. Po tlesknutí společně vyšli 

směrem na sever, Nina rychlostí 2 m/s a Ignác rychlostí 1 m/s. Za jak dlouho od tlesknutí 

dojde Nina Ignáce? 



 

Slovní úlohy ve výuce … Metodický materiál.                    124                    ©N. Vondrová a kol., 2020                    

 

UO14 (Úloha Slitina, 8. ročník) 

 

Otázky: 

- Pochopil(a) jsi Kazino a Bivojovo řešení? Jak bys řešil(a) úlohu ty? 

- Které řešení úlohy je správné? Kde se stala chyba?  

- Kolik gramů zlata a stříbra by obsahovalo 9 gramů této slitiny? 

- Představ si slitinu, ve které by byla hmotnost zlata dvakrát větší než hmotnost stříbra. Kolik gramů 

zlata bude ve 333 gramech této slitiny? 

  

 

Slitina je vyrobena ze zlata a stříbra tak, že na každý 1 gram zlata připadají 4 gramy stříbra. 

Kolik gramů stříbra je ve 40 gramech této slitiny? 
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UO15 (Úloha Kružítko I, 6. ročník) 

 

  

Otázky: 

- Jak řešil úlohu Tristan? Jak řešila úlohu Izolda? 

- Jak se jejich řešení liší? 

- Není divné, že Tristanovi vyšlo stejné řešení, když si zvolil konkrétní cenu pravítka? Co kdyby si 

zvolil jinou cenu? 

  

 

Kovové kružítko je šestkrát dražší než mikrotužka, pravítko je třikrát levnější než 

mikrotužka. Kolikrát je kružítko dražší než pravítko? 



 

Slovní úlohy ve výuce … Metodický materiál.                    126                    ©N. Vondrová a kol., 2020                    

 

UO16 (Úloha Túra, 9. ročník) 

 
Otázky: 

- Jak řešil úlohu Julius? Jak řešil úlohu Cézar? 

- Pochopil(a) jsi jejich řešení?  

- Jak bys řešil(a) úlohu ty? 

 

Kamarádi Honza a Tomáš si v Jizerských horách naplánovali trasu o celkové délce 31,5 km. 

Každý z nich vyrazil z jiného konce s tím, že se někde na trase potkají. Honza se vydal 

pěšky průměrnou rychlostí 2,6 km/h. Ve stejný čas, ale z druhého konce proti němu vyjel 

na kole průměrnou rychlostí 10 km/h Tomáš. Za jak dlouhou dobu se oba potkali? Kolik km 

ušel do té doby Honza? 
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UO17 (Úloha Obraz, 7. ročník) 

 

Otázky: 

- Které řešení úlohy je správné? Kde se stala chyba? Jak bys řešil(a) úlohy ty? 

- Nový kupce zaplatil za obraz 13 000 Kč bez provize. Kolik Kč vydělal pan Bohatý? Kolik Kč 

vydělala galerie na obou 20% provizích? 

  

 

Pan Bohatý vydražil v aukční galerii obraz za 10 000 Kč. Kromě této částky byl ještě nucen 

zaplatit galerii provizi 20 % z ceny obrazu. Vše zaplatil a jakmile dostal obraz do rukou, 

vrátil ho zpět do aukce ve stejné galerii, protože věřil, že obraz koupil lacino. Kolik 

minimálně by musel nový kupec i s 20% provizí za obraz zaplatit, aby pan Bohatý 

neprodělal? 



 

Slovní úlohy ve výuce … Metodický materiál.                    128                    ©N. Vondrová a kol., 2020                    

 

UK18 (Úloha Vleky, 7. ročník) 

V lyžařském areálu jezdí vedle sebe starý vlek a nový vlek, oba jsou 

dlouhé 600 metrů. Starý vlek jezdí pomaleji než nový. Jana 

nastoupila na starý vlek a ve stejném okamžiku nastoupila Lenka 

na nový. Za stejnou dobu, za kterou Jana ujela polovinu cesty, ujela 

Lenka 400 m. Kolik metrů ujela Jana přesně do té chvíle, kdy Lenka 

vystupovala na konci z vleku? 

 

Honzík i Míša si nakreslili stejný obrázek, ale každý úlohu řešil jinak. 

 

 

 

  

 

 

 

- Jak postupoval Honza? 

- Jak postupovala Míša? Kde využila Míša přímou úměrnost? 

- Co mají řešení Honzy a Míši společné a v čem se rozcházejí? 

- Který způsob řešení je podle tebe správný? 

- Napadá tě jiný způsob, jak danou úlohu řešit?  

600 – 400 = 200 m 

 

 

 

 

 

 

 

300 + 200 = 500 m 

 

 

  

 

Jana ujede celkem 

500 metrů do 

chvíle, kdy Lenka 

již vystupuje 

z vleku. 

Kolik musí 

Lenka ještě 

ujet? 

 

Kolik ujede 

Jana za 

stejný čas, 

co Lenka? 

 

Za každých 

Lenčiných 

200 metrů 

ujede Jana 

150 metrů.  

 

A mám 

odpověď. 

Nejdříve 

zjistím, 

kolik metrů 

musí Lenka 

ujet na 

konec 

vleku. 

 
Vyšlo mi 

200 m, 

takže i Jana 

musí určitě 

ujet 200 

metrů. 

 

Mám 

odpověď. 

 

Míša: „Je to přímá úměrnost.“ Honzík: „Použiji sčítání 

a odčítání.“ 

600 – 400 = 200 m 

 

 

Lenka          Jana 

400 m …… 300 m 

200 m …… 150 m 

 

 

 

600 m …… 450 m   

 

 

Jana ujela 450 metrů 

do chvíle, kdy Lenka 

již vystupuje z vleku.     



 

Slovní úlohy ve výuce … Metodický materiál.                    129                    ©N. Vondrová a kol., 2020                    

 

UK19 (Úloha Vleky, 7. ročník) 

V lyžařském areálu jezdí vedle sebe starý vlek a nový vlek, oba jsou 

dlouhé 600 metrů a jezdí stejně rychle. Jana jela na starém vleku a 

Lenka jela novým. Jana nasedla na vlek později, v okamžiku, kdy 

se dostala do poloviny cesty, Lenka měla ujeto 400 m. Kolik metrů 

ujela Jana přesně do té chvíle, kdy Lenka vystupovala na konci 

z vleku? 

 

Pavel i Petr si nakreslili stejný obrázek, ale každý úlohu řešil jinak. 

 

 

 

 

 

- Jak postupoval Pavel? 

- Jak postupoval Petr? Kde využil přímou úměrnost? 

- Co mají řešení Petra a Pavla společné a v čem se rozcházejí? 

- Který způsob řešení je podle tebe správný? 

- Napadá tě jiný způsob, jak danou úlohu řešit? 

600 – 400 = 200 m 

 

 

 

 

 

 

 

300 + 200 = 500 m 

 

 

  

 

Jana ujede celkem 

500 metrů do 

chvíle, kdy Lenka 

již vystupuje 

z vleku. 

Kolik musí 

Lenka ještě 

ujet? 

 

Kolik ujede 

Jana za 

stejný čas, 

co Lenka? 

 

Za každých 

Lenčiných 

200 metrů 

ujede Jana 

150 metrů.  

 

Mám 

odpověď. 

Nejdříve 

zjistím, kolik 

metrů musí 

Lenka ujet 

na konec 

vleku. 

 

 

Vyšlo mi 

200 m, takže 

i Jana musí 

určitě ujet 

200 metrů. 

 

Mám 

odpověď. 

 

Petr: „Je to přímá úměrnost.“ 
Pavel: „Použiji sčítání 

a odčítání.“ 

600 – 400 = 200 m 

 

 

Lenka          Jana 

400 m …… 300 m 

200 m …… 150 m 

 

 

 

600 m …… 450 m   

 

 

 

Jana ujela 450 

metrů do chvíle, 

kdy Lenka již 

vystupuje z vleku.     
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UK20 (Úloha Výstava, 8. ročník) 

Výstava automobilů je po prvním dni, kdy je přístupná pouze pozvaným novinářům, otevřena i pro 

laickou veřejnost. Aby měli všichni návštěvníci při každé prohlídce dobré podmínky, nemá být na 

výstavě nikdy víc než 12 návštěvníků na 5 vystavených automobilů. Proto pořadatelé nevpustili na 

výstaviště v žádné chvíli více než 840 návštěvníků. Kolik bylo na výstavě automobilů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Které údaje ze zadání jsou podle tebe důležité? 

- Jak bys vytvořil(a) zápis této slovní úlohy? 

- Jak postupovala Xénie a jak Jana? 

- Co mají řešení Xénie a Jany společné a v čem se rozcházejí? 

- Který způsob řešení je podle tebe správný? 

- Napadá tě další způsob, jak úlohu řešit?  

Xénie: „Budu muset udělat dva výpočty.“ Jana: „Stačí vydělit a je to.“ 

Nejdříve 

zjistím, kolik 

skupin 

návštěvníků 
tam mohlo 

být. 

 

 

Vyšlo mi 

70 skupin. 

Nyní 

vydělím pěti, 

abych 

zjistila počet 

automobilů 

na výstavě. 

 

Mám 

odpověď. 

 

Počet 

návštěvníků 

si vydělím 

počtem 

návštěvníků 

v jedné 

skupině. 

 

Mám 

odpověď. 

840 ∶ 12 = 70 

 

 

 

 

 

 

 

70 ∶ 5 = 14 aut 
 

 

  

 

 

 

 

Na výstavě bylo 

celkem 

14 automobilů. 

840 ∶ 12 = 70 aut 
 

   

 

 

 

 

 

Na výstavě bylo 

70 automobilů.     
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UK21 (Úloha Výstava, 8. ročník) 

Výstava automobilů je po prvním dni, kdy je přístupná pouze pozvaným novinářům, otevřena i 

pro laickou veřejnost. Aby měli všichni návštěvníci při každé prohlídce dobré podmínky, nemá 

být na výstavě nikdy víc než 12 návštěvníků na 5 vystavených automobilů. Proto pořadatelé 

nevpustili na výstaviště v žádné chvíli více než 840 návštěvníků. Kolik bylo na výstavě 

automobilů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

- Které údaje ze zadání jsou podle tebe důležité? 

- Jak bys vytvořil(a) zápis této slovní úlohy? 

- Jak postupoval Jiří a jak Malvína? 

- Co mají řešení Jiřího a Malvíny společné a v čem se rozcházejí? 

- Který způsob řešení je podle tebe správný? 

- Napadá tě i jiný způsob, jak úlohu řešit?  

Jiří: „Stačí dva kroky a je to.“ Malvína: „Procvičím si násobení a dělení.“ 

Nejdříve 

zjistím, kolik 

skupin 

návštěvníků 

tam mohlo 

být. 

 

 

Vyšlo mi 

70 skupin. 

Nyní 

vynásobím 

pěti, abych 

zjistila počet 

automobilů 

na výstavě. 

 

Mám 

odpověď. 

840 ∶ 12 = 70 

 

 

 

 

 

 

 

70 ∶ 5 = 14 aut 
 

 

  

 

 

 

 

Na výstavě bylo 

celkem 

14 automobilů. 

840 ∶ 12 = 70 

 

   

 

 

 

 

 

70 ∙ 5 = 350 aut 
 

 

 

 

 

 

 

Na výstavě bylo 

celkem 

350 automobilů. 

Nejdříve 

zjistím, kolik 

skupin 

návštěvníků 

tam mohlo 

být. 

 

 

Vyšlo mi 

70 skupin. 

Nyní 

vydělím pěti, 

abych zjistil 

počet 

automobilů 

na výstavě. 

 

Mám 

odpověď. 
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UK22 (Úloha Ježci I, 3. a 4. ročník) 

Záchranná stanice pro živočichy v Praze Jinonicích pomáhá přežít zimu mimo jiné i mláďatům 

ježka obecného. Letos na podzim přijala do své péče 27 ježčích mláďat. Ježci budou rozděleni po 

třech do krabic se senem a domkem na spaní. V každé krabici jsou potřeba také dvě misky, jedna 

na vodu a jedna na jídlo. Kolik misek pro ježky potřebuje záchranná stanice celkem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Které údaje ze zadání jsou podle tebe důležité? 

- Jak bys vytvořil(a) zápis této slovní úlohy? 

- Jak postupoval Kevin a jak Katka? 

- Co mají řešení Kevina a Katky společné a v čem se rozcházejí? 

- Který způsob řešení je podle tebe správný? 

- Napadá tě i jiný způsob, jak úlohu řešit?  

Kevin: „Stačí dva kroky a je to.“ Katka: „To vypadá snadně.“ 

Nejdříve 

zjistím, kolik 

krabic je 

potřeba. 

 

 

Do každé 

krabice patří 

miska na 

vodu a 

miska na 

jídlo. 

 

 

 

 

Mám 

odpověď. 

 

Potřebuji 

zjistit, do 

kolika krabic 

ježky 

rozdělit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V každé 

krabici jsou 

misky, tedy 

mám 
odpověď.  

27 : 3 = 9 krabic 

 

 

 

 

 

 

 

9 ∙ 2 = 18 

 

 

  

 

 

 

Záchranná stanice 

potřebuje celkem 

18 misek. 

27 : 3 = 9 krabic 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem bude 

v krabicích 

9 misek. 
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UK23 (Úloha Ježci I, 3. a 4. ročník) 

Záchranná stanice pro živočichy v Praze Jinonicích pomáhá přežít zimu mimo jiné i mláďatům 

ježka obecného. Letos na podzim přijala do své péče 27 ježčích mláďat. Ježci budou rozděleni po 

třech do krabic se senem a domkem na spaní. V každé krabici jsou potřeba také dvě misky, jedna 

na vodu a jedna na jídlo. Kolik misek pro ježky potřebuje záchranná stanice celkem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Které údaje ze zadání jsou podle tebe důležité? 

- Jak bys vytvořil(a) zápis této slovní úlohy? 

- Jak postupoval Jeroným a jak Kleopatra? 

- Co mají řešení Jeronýma a Kleopatry společné a v čem se 

rozcházejí? 

- Který způsob řešení je podle tebe správný? 

- Napadá tě i jiný způsob, jak úlohu řešit? 

  

Jeroným: „Stačí dva kroky a je to.“ Kleopatra: „To vypadá snadně.“ 

Nejdříve 

zjistím, kolik 

krabic je 

potřeba. 

 

 

Do každé 

krabice patří 

miska na 

vodu a 
miska na 

jídlo. 

 

 

 

 

Mám 

odpověď. 

 

27 ježků 

potřebuje 

misku na 

vodu a 

misku na 

jídlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Již přesně 

vím, kolik 

misek 

potřebují. 
Mám 

odpověď. 

27 ∶ 3 = 9 krabic 

 

 

 

 

 

 

 

9 ∙ 2 = 18 

 

 

  

 

 

Záchranná stanice 

potřebuje celkem 

18 misek. 

27 ∙ 2 = 54 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem bude 

potřeba 54 misek. 
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UK24 (Úloha Rezervace II, 5. ročník) 

Rezervace na západním břehu Afriky se specializuje na ohrožené druhy opic. Ty jsou chovány na 

několika pozemcích, které jsou od sebe odděleny plotem. Na každém pozemku je 6 stromů a dále 

také nádrž s vodou a dřevěná stříška. Každý pozemek obývá 18 opic. Na všech pozemcích v celé 

rezervaci žije dohromady 540 opic. Kolik je v rezervaci dohromady stromů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Které údaje ze zadání jsou podle tebe důležité? 

- Jak bys vytvořil(a) zápis této slovní úlohy? 

- Jak postupoval Jindra a jak Sylvie? 

- Co mají řešení Jindry a Sylvie společné a v čem se rozcházejí? 

- Který způsob řešení je podle tebe správný? 

- Napadá tě jiný způsob, jak úlohu řešit? 

  

Jindra: „Stačí dva kroky a je to.“ Sylvie: „To vypadá snadně.“ 

Nejdříve 

zjistím, kolik 

opic je na 

každém 

stromě. 

 

 

Nyní 

vydělím 

počet opic 

šesti, abych 

zjistil, kolik 

je tam 

stromů. 

 

 

Mám 

odpověď. 

 

Strom obývá 

18 opic. 

Počet opic 

vydělím 18 a 

mám to. 

 

 

Již přesně 

vím, kolik 

jich je. 

 

 

 

 

 

 

Mám 

odpověď. 

18 ∶ 6 = 3 

 

 

 

 

 

 

 

540 ∶ 6 = 90 

 

 

  

 

 

 

 

V rezervaci je 

celkem 90 stromů. 

540 ∶ 18 = 30 

 

 

 

   

 

 

 

30 stromů 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem tam je  

30 stromů. 
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UK25 (Úloha Rezervace II, 5. ročník) 

V rezervaci jsou ohrožené druhy opic chovány na několika oplocených pozemcích. Na každém 

pozemku je 6 stromů a obývá ho 18 opic. V rezervaci žije celkem 540 opic. Kolik je tam stromů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Které údaje ze zadání jsou podle tebe důležité? 

- Jak bys vytvořil(a) zápis této slovní úlohy? 

- Jak postupoval Tonda a jak Karel? 

- Co mají řešení Tondy a Karla společné a v čem se rozcházejí? 

- Který způsob řešení je podle tebe správný? 

- Napadá tě jiný způsob, jak úlohu řešit? 

  

Tonda: „Stačí dva kroky a je to.“ Karel: „V tom bude nějaký háček.“ 

Nejdříve 
zjistím, kolik 

opic je na 

každém 

stromě. 

 

 

Nyní 

vydělím 

počet opic 6, 

abych zjistil, 

kolik je tam 

stromů. 

 

 

Mám 

odpověď. 

 

Kolik opic je 

na jednom 

pozemku? 

 

Ještě 

spočítám, 

kolik mám 

pozemků. 

 

Na jednom 

pozemku je 

6 stromů. 

 

 

 

 

Mám 

odpověď. 

18 ∶ 6 = 3 

 

 

 

 

 

 

 

540 ∶ 6 = 90 

 

 

  

V rezervaci je 

celkem 90 stromů. 

6 ∙ 18 = 108 opic 

 

 

 

 

540 ∶ 108 = 5 

 

 

5 ∙ 6 = 30 

 

 

 

Celkem tam je  

30 stromů. 
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UK26 (Úloha Rezervace II, 5. ročník) 

V rezervaci jsou ohrožené druhy opic chovány na několika oplocených pozemcích. Na každém 

pozemku je 6 stromů a obývá ho 18 opic. V rezervaci žije celkem 540 opic. Kolik je tam stromů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Které údaje ze zadání jsou podle tebe důležité? 

- Jak bys vytvořil(a) zápis této slovní úlohy? 

- Jak postupoval Damián a jak Tomáš? 

- Co mají řešení Damiána a Tomáše společné a v čem se rozcházejí? 

- Který způsob řešení je podle tebe správný? 

- Napadá tě jiný způsob, jak úlohu řešit? 

  

Damián: „To vypadá snadně.“ Tomáš: „V tom bude nějaký háček.“ 

Strom obývá 

18 opic. 

Počet opic 

vydělím 18 a 
mám to. 

 

 

Již přesně 

vím, kolik 

jich je. 

 

 

 

 

 

Mám 

odpověď. 

 

Kolik opic je 

na jednom 

pozemku? 

 

Ještě 

spočítám, 

kolik mám 

pozemků. 

 

Na jednom 

pozemku je 

6 stromů. 

 

 

 

Mám 

odpověď. 

540 ∶ 18 = 30 

 

 

 

 

 

 

30 stromů 

 

 

  

 

 

V rezervaci je 

celkem 30 stromů. 

6 ∙ 18 = 108 opic 

 

 

 

 

540 ∶ 108 = 5 

 

 

5 ∙ 6 = 30 

 

 

 

 

Celkem tam je  

30 stromů. 
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UK27 (Úloha Rezervace II, 5. ročník) 

V rezervaci jsou ohrožené druhy opic chovány na několika oplocených pozemcích. Na každém 

pozemku je 6 stromů a obývá ho 18 opic. V rezervaci žije celkem 540 opic. Kolik je tam stromů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Které údaje ze zadání jsou podle tebe důležité? 

- Jak bys vytvořil(a) zápis této slovní úlohy? 

- Jak postupoval David a jak Klára? 

- Co mají řešení Davida a Kláry společné a v čem se rozcházejí? 

- Který způsob řešení je podle tebe správný? 

- Napadá tě i jiný způsob, jak úlohu řešit?  

David: „Budu muset provést  

celkem dva výpočty.“ 
Klára: „V tom bude nějaký háček.“ 

Kolik opic 

obývá jeden 

strom? 

 

 

 

Teď zjistím, 

kolik stromů 

potřebuji pro 

540 opic. 

 

 

 

 

 

Mám 

odpověď. 

 

Kolik opic je 

na jednom 

pozemku? 

 

Ještě 

spočítám, 

kolik mám 

pozemků. 

 

Na jednom 

pozemku je 

6 stromů. 

 

 

 

 

Mám 

odpověď. 

18 ∶ 6 = 3 opice 

 

 

 

 

 

 

 

540 ∶ 3 = 180 

 

 

  

 

 

V rezervaci je 

celkem 180 stromů. 

6 ∙ 18 = 108 opic 

 

 

 

 

540 ∶ 108 = 5 

 

 

 

5 ∙ 6 = 30 

 

 

 

 

Celkem tam je  

30 stromů. 
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UK28 (Úloha Rezervace II, 5. ročník) 

Rezervace na západním břehu Afriky se specializuje na ohrožené druhy opic. Ty jsou chovány na 

několika pozemcích, které jsou od sebe odděleny plotem. Na každém pozemku je 6 stromů a dále 

také nádrž s vodou a dřevěná stříška. Každý pozemek obývá 18 opic. Na všech pozemcích v celé 

rezervaci žije dohromady 540 opic. Kolik je v rezervaci dohromady stromů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Které údaje ze zadání jsou podle tebe důležité? 

- Jak bys vytvořil(a) zápis této slovní úlohy? 

- Jak postupoval Pepík a jak Matyáš? 

- Co mají řešení Pepíka a Matyáše společné a v čem se rozcházejí? 

- Který způsob řešení se ti líbí a je podle tebe správný? 

- Napadá tě i jiný způsob, jak úlohu řešit? 

  

Pepík: „Stačí dva kroky a je to.“ Matyáš: „Budu muset udělat celkem dva výpočty.“ 

Zjistím si, 

kolik je 

pozemků. 

 

 

 

 

Co pozemek, 

to 6 stromů. 

 

 

 

 

 

 

Mám 

odpověď. 

 

 

Kolik opic 

obývá jeden 

strom? 

 

 

 

Teď zjistím, 

kolik stromů 

potřebuji pro 

540 opic. 

 

 

 

 

 

 

Mám 

odpověď. 

 

 

540 ∶ 18 = 30 

 

 

 

 

 

 

30 ∙ 6 = 180 

 

 

  

 

 

V rezervaci je 

celkem  

180 stromů. 

 

18 ∶ 6 = 3 opice 

 

 

 

 

 

540 ∶ 3 = 180 

 

 

  

 

 

 

V rezervaci je 

celkem 180 stromů. 
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UK29 (Úloha Trubka, 8. a 9. ročník) 

První trubka je dlouhá x metrů. Druhá trubka je y-krát delší než první. Jak dlouhá je druhá 

trubka? Zapiš algebraickým výrazem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Které údaje ze zadání jsou podle tebe důležité? 

- Jak bys vytvořil(a) zápis této slovní úlohy? 

- Jak postupovala Markéta a jak Diana? 

- Co mají řešení Markéty a Diany společné a v čem se rozcházejí? 

- Který způsob řešení je podle tebe správný? 

- Napadá tě i jiný způsob, jak úlohu řešit? 

  

Diana: „Zkusím poměřit obrázky.“ Markéta: „V řešení se asi čísla nevyskytnou.“ 

Když se 

podívám na 

obrázek, 

vidím jasně, 

že druhá 

trubka je 

dvakrát 

delší než 

první.  

 

 

 

 

Z obrázku 

mám přímo 

odpověď. 

 

První trubka 

má x metrů. 

 

 

 

 

 

Druhá 

trubka je  

y-krát větší. 

 

 

Je to tedy: x 

krát y 

 

 

 

Mám 

odpověď. 

 
1 metr 

 

 

 

 

1. metr      2. metr 

 

 

 

Druhá trubka je 

přesně 2x větší než 

první trubka. 

 
 

 

   

 

 ….. 

 

y-krát x metrů 

 

xy metrů 

 

 

Druhá trubka je 

dlouhá xy metrů. 
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UK30 (Úloha Lék, 5. a 6. ročník) 

Při výrobě léku se do roztoku ve třech krocích přidávají účinné chemické látky. Ve druhém kroku 

se přidává o 8 látek více než v prvním kroku, ve třetím kroku o 11 látek méně než ve druhém kroku. 

V prvním kroku se přidává 25 látek. Kolik látek se přidává ve třetím kroku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Které údaje ze zadání jsou podle tebe důležité? 

- Jak bys vytvořil(a) zápis této slovní úlohy? 

- Jak postupoval Locika a jak Zita? 

- Co mají řešení Lociky a Zity společné a v čem se rozcházejí? 

- Který způsob řešení je podle tebe správný? 

- Napadá tě i jiný způsob, jak úlohu řešit? 

Locika: „Použiji dělení a násobení.“ Zita: „Budu sčítat a odčítat.“ 

Druhý krok 

má o 8 látek 

více. 

 

 

 

 

Třetí krok 

má o 11 

látek méně. 

 

 

 

 

 

 

Mám 

odpověď. 

25 ∙ 8 = 200 

 

 

 

 

 

 

 

200 ∶ 11 =̇ 18 

 

 

  

 

 

Ve třetím kroku se 

přidává 18 látek. 

25 + 8 = 33 

 

 

 

   

 

 

33 − 11 = 22 

 

 

 

 

 

Celkem 

22 chemických 

látek přidám ve 

třetím kroku. 

Ve druhém 

kroku se 

přidává  

o 8 látek 

více než 

v prvním. 

 

 

 

Ve třetím 

kroku o 11 

látek méně 

než ve 

druhém. 

 

 

 

Mám 

odpověď. 
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8. Další doporučené zdroje 
a použitá literatura 

Metodickým doporučením pro výuku slovních úloh jsou věnovány další dva produkty projektu 

GAČR zaměřeného na slovní úlohy, a sice článek „Příčiny používání povrchových strategií 

řešení slovních úloh a jak jim předcházet“ N. Vondrové v časopise Učitel matematiky (2020). 

Doporučením podloženým výzkumem, zejména zahraničním, je věnována i kapitola z knihy 

N. Vondrové Didaktika matematiky jako nástroj zvládání kritických míst v matematice (2019), 

kde je také možné nalézt různé interpretované ukázky z výuky slovních úloh. 
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