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Předmluva

Vážení účastníci Setkání v Srní, pokud máte – stejně jako autor této předmluvy –
dojem, že čas plyne stále rychleji, pak pro organizátory tohoto setkání to platí
ještě výrazněji. Sotva se uzavřou všechny náležitosti jednoho setkání, je nutno za-
počít úvahy o termínu setkání příštího: zablokovat potřebné ubytovací kapacity,
shánět případné sponzory, což je stále důležitější a stále obtížnější a připravo-
vat program, neboť okruh lidí ochotných promluvit na našem setkání je pouze
konečný. A okruh těch, které si vyslechneme se zájmem, je samozřejmě ještě
menší.
Leč všechna tato úskalí byla překonána, čehož nejlepším důkazem je skuteč-

nost, že Setkání se opět koná. Počet účastníků přitom naznačuje, že v našem
školství je přes všechny peripetie stál dost učitelů ochotných se dále vzdělávat,
předávat své zkušenosti dalším a v neposlední řadě se svými kolegy o problémech,
které na všech úrovních denně řešíme, také diskutovat a své názory tříbit.
Pokud se nám alespoň někdy podaří některé naše názory prosadit do ofici-

álních dokumentů a materiálů ministerstva nebo dalších institucí, je to bonus,
byť ne pravidelný a častý.
Když jsme v programovém výboru přemýšleli o zaměření našeho setkání,

rozhodli jsme se po četných diskusích pro motto Matematika okolo nás. Slovo
„okolo	 pro nás má v této souvislosti dva významy. Jednak bychom chtěli ukázat,
jak se matematika uplatňuje kolem nás ve světě, který nás obklopuje. V dnešní
„postmoderní	 době se nám to jeví jako obzvláště důležité. Sami sebe samo-
zřejmě o potřebnosti matematiky přesvědčovat nemusíme. Pravidelně jsme však
stavění do situací, kdy tuto skutečnost musíme zdůrazňovat svému okolí – ně-
kterými řediteli škol a rodiči žáků počínajíce a parlamentem a vládou konče.
Slovo „okolo	 v našem mottu chápeme i v jiném významu. Rádi bychom

na našem setkání hovořili i o tom, jak se matematika vyučuje okolo nás, neboť
mnohé problémy jsou řadě zemí společné. Leckde jsme vepředu a mnohdy se zase
můžeme poučit z úspěchů i chyb našich kolegů v zahraničí.
Těmito motivy jsme byli vedeni při volbě přednášejících i při určování témat

kulatých stolů. Do jaké míry se nám to podařilo, to již posoudíte vy, účastníci
tohoto setkání.
Milé kolegyně a vážení kolegové, přeji vám jménem organizačního i progra-

mového výboru, aby pro vás Setkání bylo užitečné pro stránce profesní a abyste
v Srní prožili příjemné dny.

Eduard Fuchs





PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY

Matematika okolo nás
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Bez matematiky sa nepohneme,

ale aj matematici sa musia ucit?

Otokar Grošek

Abstrakt

V prednáške budeme diskutovať hlavne o vzťahu 3 oblastí poznania: matematiky, infor-
matiky a kryptológie – vo výskume a pedagogike. Cieľom je poukázať na nezmyselnosť
sporov „čo je a čo nie je informatika�, ako aj „čo je a čo nie je aplikovaná veda�. Na
záver ako príklad uvedieme jednoduchú aplikáciu permutácií v klasickej sovietskej šifre
VIC vhodnej aj pre stredoškolákov, ktorá do dnešných dní nebola narušená.





Setkání učitelů matematiky 15

Historie vzdělávacích reforem

František Morkes

Abstrakt

Přednáška pojednává o historii vzdělávacích reforem ve spojení s reformami školství,
a to při důsledném respektování jejich začlenění do konkrétních historických souvislostí.
Při pohledu na vývoj vzdělávacích reforem je na místě otázka, kolik skutečných reforem
v našem školství již proběhlo, zda a nakolik byly tyto reformy úspěšné a jestli přinesly
i širší a pozitivní přínosy přesahující oblast školství. Při pohledu na historii vzdělávacích
reforem v oblasti současného regionálního školství můžeme konstatovat, že ji v historické
posloupnosti až do listopadu 1989 ovlivnilo nejvýrazněji několik legislativních aktů, které
budou při přednášce uvedeny a diskutovány.

Skutečnost, že vzdělávací reformy v našich dějinách spojujeme s reformami
školství, je nejen pochopitelná, ale i zcela logická a opodstatněná. Školy, je-
jich kvantitativní i kvalitativní rozvoj jsou historicky tradičním základem, ale
i svorníkem všech vzdělávacích reforem. Současně probíhající kurikulární reforma
proto vyvolává i téměř provokativní otázku na to, kolik reforem už naše škol-
ství nejen prožilo, ale někdy i úspěšně přežilo. Skutečnost, že poznatky o vývoji
školství byly prakticky vytěsněny z vysokoškolské přípravy učitelů, logicky vede
k tomu, aby historický vývoj školských reforem byl učitelům přibližován a osvět-
lován při jiných příležitostech. Bez ohledu na mnohdy vyslovované tvrzení, že
ohlížet se kamsi do historie je zbytečné, protože není ničím více než zdržová-
ním na cestě vpřed k jakýmsi vysněným zítřkům. Rozhodně nemíním obhajovat
zpětné pohledy do historie sloganem, že „Historie je učitelkou života	. Sám mu
příliš nevěřím. Především proto, že pokud bych připustil jeho pravdivost, mu-
sel bych připustit i dvě z pedagogického hlediska zcela nepřijatelné skutečnosti.
Totiž to, že tato paní učitelka Historie zcela postrádá jakýkoliv pedagogický takt
a pak i to, že lidstvo je zřejmě tím nejméně vzdělavatelným žáčkem, který kdy
zasedl do školních škamen. Také jsem nikdy při řadě vzdělávacích akcí nezažil,
že by do místnosti vstoupila paní učitelka Historie a začala vykládat. Obvykle
vstoupil jen jakýsi historik, který začal – někdy více, jindy méně zajímavě –
prezentovat určité historické skutečnosti. Logicky nemohl postihnout všechny,
takže jeho výklad byl srovnatelný se zubatou pilou: něčemu věnoval pozornost
více, něčemu méně, něco zcela vynechal.
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Osobně proto přirovnávám potřebnost pohledů do historie pohledům do zpět-
ného zrcátka v jedoucím autě. A současná auta už zdaleka nemají pouze jedno
zpětné zrcátko, ale mají tato zrcátka tři, což řidiči umožňuje, aby nazíral na
určité skutečnosti z různých úhlů. Pravdou přitom je, že i bez pohledů do zpět-
ného zrcátka může řidič dojet do kýženého cíle. Nemusí se mu to ale podařit
a navíc může také způsobit řadu problémů a krizových situací. Bez pohledů
do zpětných zrcátek některé skutečnosti například vůbec nezaregistruje, protože
v okamžiku jejich míjení byl něčím oslněn nebo se zabýval jinými problémy.
Mimořádně významné je i to, že pohledy do historie vedou i k sebekritickému
prozření a poznání, že vůbec nemusíme být „mistry světa	, jak se často mylně
a sebevědomě domníváme. Uvědomíme si, že mnohé problémy, které se sna-
žíme řešit dnes, řešili (a třeba i úspěšněji a rychleji) již naši předkové. A po-
chopíme i to, že v mnoha aspektech nebyly školy našich předků horší (pro-
tože v nich ještě nebyly počítače) než ty naše, že k výuce mnohdy přistupovali
dřívější učitelé s větší zodpovědností, že jim byla vlastní chuť dále se vzdělá-
vat a že jejich kvalitní pregraduální příprava skutečně odpovídala požadavkům
tehdejší doby. V neposlední řadě nám bližší pohledy do historie ukáží i to, že
autorita a prestiž tehdejších učitelů byla výrazně vyšší než dnes a že i jejich
odměňování – a dodejme, že bez jakýchkoliv řečí o prioritě vzdělání – odpoví-
dalo jak významu, tak i náročnosti jejich práce. Při jakékoliv rozmluvě o his-
torii školství a vzdělávacích reformách je ale zapotřebí důsledně respektovat
také jejich začlenění do konkrétních historických souvislostí včetně historického
vývoje. Školy našich předků rozhodně nebyly neměnné a strnulé, ale v urči-
tých obdobích se rozvíjely a proměňovaly dynamičtěji než si dnes připouštíme
a to, co pro ně mohlo být typické před několika lety, již zdaleka nemuselo pla-
tit.
Při pohledu na vývoj vzdělávacích reforem je na místě i otázka na to, kolik

skutečných reforem v našem školství již proběhlo, zda a nakolik byly tyto reformy
úspěšné a jestli přinesly i širší a pozitivní přínosy přesahující oblast školství. Sou-
časně s takto položenou otázkou musí být samozřejmě položena také otázka na
to, zda pro rozvoj a perspektivy školství jsou rozhodující právě a pouze jeho
reformy. Nejsou to jednoduché otázky. Především proto, že obvykle každá re-
forma je vždycky především určitým pokusem. A pokus – jak je obecně známo –
se nejenže nemusí vždy zcela podařit, ale nemusí být ani orientován správným
směrem. V případě jakýchkoliv snah o změny v oblasti školství je vše ještě ztí-
ženo skutečností, že ani odborníci nemusí mít na správnost či určité zacílení
reformního pokusu jednotný a shodný názor. Mnohdy také vůbec nemusí být
školská reforma vyvolána potřebou (či jen úsilím) zkvalitnit školu a vzdělávání,
ale především politickými postoji, krátkodechou snahou po finančních úsporách
(škol, dětí i učitelů je hodně, takže školství je drahé). Nevyloučil bych ani to, že
k mnohým novým krokům v oblasti vzdělávání dochází do značné míry i proto,
aby bylo možno úspěšně čerpat grantové finanční prostředky. Pro hodnocení



Setkání učitelů matematiky 17

průběhu a výsledků každé reformy je pak rozhodující spíše její široká mediální
prezentace, odpovídající vždy subjektivnímu pohledu toho, kdo reformu hod-
notí, než objektivně seriózní analýza. Ta ostatně nebývá často ani vyžadována.
Mediální či politické hodnocení – obzvláště pochází-li od samotných autorů či
přičinlivých rozpracovatelů reformy – přitom může být velmi lehce a jednoduše
i při nepovedeném, či nepříliš úspěšném pokusu, vždy výrazně pozitivní. Stačí
jen vyzdvihnout určité pozitivní marginálie a výrazně nadhodnotit jejich vý-
znam. Jako historik zabývající se již delší dobu dějinami našeho školství musím
konstatovat, že prakticky všechny reformy našeho školství byly úspěšné. . . Vždy
alespoň několik let, tedy po dobu, kdy se v hodnocení reformního pokusu ještě
výrazně angažují jeho iniciátoři a aktéři.
Vážným problémem samozřejmě je i to, že skutečné výsledky každé školské

reformy se projevují vždy až s určitým časovým odstupem. Tedy v době, kdy
společnost již má nejen jiné zájmy a priority, ale obvykle se již také připravuje
reforma další. Ta se připravuje jednak proto, že existuje určitá představa o tom,
že školu je zapotřebí zlepšovat stále a rozhodně není možné ji nechat ustrnout
v nehybném stavu a jednak proto, že obvykle i každá nová generace politiků
a pedagogů chce (a nakonec k tomu má i právo) něčím novým vstoupit do historie
(a nejen historie školství).
Při pohledu na historii vzdělávacích reforem v oblasti současného regionál-

ního školství můžeme konstatovat, že ji v historické posloupnosti až do listopadu
1989 ovlivnilo nejvýraznějším způsobem několik legislativních aktů. Jejich výčet
by byl následující:

• Všeobecný školní řád ze dne 6. 12. 1774
• Školský zákon ze dne 14. 5. 1869
• Zákon o jednotné škole ze dne 21. 4. 1948
• Školský zákon ze dne 24. 4. 1953
• Tzv. nová koncepce realizovaná od 1. 9. 1976 a ztvrzená zákonem ze dne
21. 6. 1978

V polistopadovém vývoji pak začalo naše školství psát již zcela novou kapi-
tolu. A popravdě je zapotřebí konstatovat, že kapitolu plnou tápání a koncepční
nejistoty, k níž aktivně přispíval i centrální školský úřad svým přístupem „nezú-
častněného alibismu	. Středobodem četných diskusí (často přecházejících až do
osobních a výrazně nepřátelských útoků) se stal fenomén všeobjímající (a v pod-
statě jakékoliv) změny bez sebemenší snahy o seriózní analýzu předešlého vývoje,
s minimálním kritickým přístupem k tzv. zahraničním zkušenostem a doporu-
čením. Ke škodě školství byla zcela pomíjena i varující statistická data o nata-
litě. Halasně (byť s časově se měnící intenzitou) byla sice proklamována priorita
vzdělání, ale faktické přístupy ke vzdělávání a školství byly až příliš často této
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proklamaci významně kontraproduktivní, výrazné a dlouhodobé podfinancování
školského resortu se stalo běžnou normou. Postupně se vžila i tendence úkolo-
vat na jakýchkoliv změnách především učitele, u nichž se obecně předpokládalo
povinné nadšení, neutuchající entuziasmus a přičinlivost při plnění narůstajících
úkolů bez „zbytečných	 diskusí a požadavků na spravedlivou odměnu za odvá-
děnou práci. Události podzimu roku 2007 pak ukázaly, že pro současné politiky
představuje resort školství zřejmě tu nejvhodnější oblast pro nejrůznější expe-
rimenty – od experimentů na živých dětech až po experiment při obsazování
ministerské funkce.
Všeobecný školní řád, vydaný císařovnou Marií Terezií 6. 12. 1774, byl

v našich dějinách první reformou proklamující zájem státu na vzdělání veške-
rého obyvatelstva. Vzdělávací reforma, reagující na hospodářský rozvoj spojený
s odklonem od feudální výroby, plně odpovídala nejen politickým zájmům státu,
ale i tehdy se úspěšně prosazující filozofii osvícenství a četným filantropickým
motivům.
Tereziánské školské reformy je možno zcela opodstatněně charakterizovat

jako největší a nejpřevratnější vzdělávací reformy v celých dějinách našeho škol-
ství. Ovlivnily zásadním způsobem nejen vzdělanost tehdejšího obyvatelstva, ale
i veškerý kulturní a hospodářský rozvoj v jeho dlouhodobém vývoji. Zdůraznily,
že otázky školství a vzdělávání jsou politickými otázkami a že proto musí být
i v popředí zájmů státní politiky. Rozdílně od řady reforem následných nešlo
v jejich případě o reformy krátkodeché, neujasněné, omezené na nepodstatné
věci, nevycházející z hospodářských požadavků či postrádající dostatečné a po-
třebné ekonomické zázemí. Jejich mimořádný význam spočíval v tom, že všechny
následné reformy v oblasti vzdělávání byly na nich vystavěny. Vycházely z nich
a to, co Všeobecný školní řád císařovny Marie Terezie zahájil – tedy otevření
a zpřístupnění vzdělání všemu obyvatelstvu – pouze určitými formami a způsoby
upravovaly, měnily či přizpůsobovaly aktuálním politickým a ekonomickým pod-
mínkám.
Školský zákon z roku 1869 nejenže stanovil povinnou školní docházku na

délku 8 let, ale již ji také striktně vyžadoval (včetně sankcí pro rodiče, kteří
nedbali na pravidelnou docházku dětí). Zřízením středoškolských učitelských
ústavů vytvořil předpoklady pro kvalitnější přípravu učitelů obecných a měš-
ťanských škol. Umožnil vybudování uceleného vzdělávacího systému, stanovil
zásady pro financování školství, řešil rozsah týdenního výukového úvazku učitelů
(30 hodin týdně – ovšem v době, kdy běžná pracovní doba např. v hutních pro-
vozech byla šestkrát týdně až 11 hodin a školské úřady tedy považovaly učitelský
úvazek za plně odpovídající této běžné pracovní době!). V otázce obměňování
učitelů stanovil zásadu, že učiteli má být vyplácen plat v takové výši, aby se
mohl svému povolání plně věnovat „bez všelikého překážejícího mu zaměstnání
vedlejšího	(viz § 55). V bezprostřední návaznosti na tento zákon byly v našich
školách zrušeny tělesné tresty (1870) a zrovnoprávněn plat učitelek s platem
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učitelů – mužů (1875). V žádném jiném odvětví se o ujednocení výše platů pro
muže a ženy ani v náznaku tehdy ještě neuvažovalo!
Zákon z roku 1869 je možno charakterizovat jako přelomový a výrazně nad-

časový, neboť s určitými drobnějšími dobovými úpravami byl platný až do přijetí
zákona o jednotné škole v roce 1948. Přestože se jednalo o výrazně moderní škol-
ský zákon, byl mnohými českými učiteli a spolky bojkotován, protože byl přijatý
v době, kdy čeští poslanci se z politických důvodů neúčastnili prací vídeňské sně-
movny (z cizácké Vídně nám zase cosi nařizují!). Negativním důsledkem bojkotu
bylo, že v místech, kde čeští učitelé odmítali vysílat své zástupce do místních
a okresních školních rad, docházelo k výraznému zakládání pouze německých
měšťanských škol
Zákon o jednotné škole z roku 1948 byl v období před listopadem 1989

výrazně a oficiálně adorován jako zákon znamenající počátek nového, moder-
ního a současně i socialistického školství. V polistopadovém období je vnímán
jako zákon, který je naopak symbolem všeho špatného, co naše školství v ob-
dobí totality prožívalo. Ani jedno z těchto až příliš černobílých hodnocení ale
není opodstatněné, objektivní a historicky správné. Každé z těchto hodnocení
vycházelo totiž pouze z politických přístupů a nikoliv ze skutečné znalosti textu
zákona. Historický odstup šedesáti roků spolu s kriticky hodnotícím pohledem
by proto měl umožnit vnímání zákona o jednotné škole jak v celé jeho složitosti
a rozpornosti, tak i v nevyhnutelné dobové zakotvenosti.
Odlišnost především politického hodnocení zákona byla a je dána především

skutečností, že šlo o první zákon ve školské legislativě, který byl přijatý po únoro-
vém převzetí moci komunistickou stranou v roce 1948. Jmenování nové vlády po
únorovém puči přivedlo opět do čela školského resortu Zdeňka Nejedlého, jehož
jméno bývá se zákonem a principy jednotné školy nejčastěji zmiňováno a spo-
jováno. S velkou vážností je ovšem zapotřebí vnímat i skutečnost, že příprava
zákona nebývá nikdy záležitostí pouhých několika týdnů. Vždy jde o dlouhodo-
bější proces, do kterého se promítají – a v případě školského zákona obzvlášť –
i širší a historickým vývojem již připravené a podmíněné skutečnosti. Není od
věci připomenout, že ani samotný termín „jednotná škola	 nebyl výmyslem až
totalitního režimu. Setkáváme se s ním již v letech rakousko-uherské monar-
chie a principy jednotné školy byly v předválečném období dále propracová-
vány. Mimořádně významné místo v těchto pracích náleželo i profesoru Václavu
Příhodovi, který je (rozdílně od termínu jednotná škola, který mu byl vlastní)
i v současnosti pozitivně oceňován.
Častá interpretace zákona jako legislativní normy nařizující, aby ve stejný

den se na všech školách v republice probírala ve stejných předmětech stejná
látka, je obyčejnou fabulací. Nic takového zákon nenařizoval. Zákonem stanove-
nou „jednotnost	 a termín „jednotná škola	 je nutno chápat jinak a také šířeji.
Především jako výraz skutečnosti, že právě zákonem o jednotné školy byly pře-
vedeny všechny typy škol – školy soukromé i školy doposud v pravomoci jiných
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resortních ministerstev – pod centrální školský úřad. Vlastním obsahem zákona
pak bylo, že stejně staří žáci měli být vzděláváni společně až do svých 15 let
věku. Jednota spočívala v ujednocení vzdělávacích požadavků v přípravě žáků,
na které dosud byly kladeny různě vysoké nároky podle toho, na jakém typu školy
(gymnázia, reálky, měšťanky) byli. V případě zákona z roku 1948 – kdy poslední
4 roky povinné školní docházky byly zákonem prohlášeny za „střední školy	 –
bylo výrazem proklamované jednoty i to, že všechny žáky ve věku 11–15 let měli
učit učitelé se stejnou (tedy jednotnou) odbornou přípravou na vysokých ško-
lách. Do doby platnosti tohoto zákona měli žáci ve věku 11–15 roků i učitele
s odlišným stupněm a kvalitou vzdělání (na měšťankách byli učitelé absolventy
středoškolských učitelských ústavů, na gymnáziích a reálkách již šlo o absolventy
vysokých škol). Zákon tak usiloval i o překonání existujících stavovských (a spo-
lečenských) rozdílů mezi tradičními středoškolskými profesory (nově učiteli škol
III. stupně) a učiteli v 6.–9. ročníku (nově učiteli škol II. stupně)
Zákonem byl s konečnou platností zrušen zákon z roku 1869, i tzv. malý

školský zákon z roku 1922. Pro veškerou mládež mělo být vzdělání jednotné,
obecně povinné a bezplatné. Velkou změnou přitom bylo, že povinná školní do-
cházka byla zákonem prodloužena na devět roků. Zásadní změnou bylo i to, že
zákonem došlo k obecnému postátnění školství. Nestátní školské a vzdělávací
instituce mohly sice dále existovat, ale pouze tehdy „pokud to bylo ve veřejném
zájmu	 a nesměly nadále používat název „škola	. Výjimky z tohoto ustanovení
měl upravovat zvláštní zákon, k jeho přijetí však nikdy nedošlo. Zatímco pro
české země bylo postátnění veškerého školství určitým přelomovým rozhodnu-
tím, na Slovensku byl zákonem v této otázce pouze kodifikován již existující
stav, protože k veškerému postátnění školství na Slovensku (kde bylo ve váleč-
ných letech za tzv. „slovenského štátu	 veškeré školství předáno do péče církve)
došlo již nařízením Slovenské národní rady ze dne 16. 5. 1945. Významným usta-
novením zákona bylo i to, že všechny školy podléhaly veřejnému zdravotnímu
dozoru a platily pro ně předpisy o zdravotních opatřeních, zdravotnické prevenci
a o sociální péči.
Poměrně zajímavé bylo, že zákon již s jistým a možno konstatovat že mno-

haletým předstihem (a poprvé v historii těchto zařízení) hovořil o možnosti po-
vinné bezplatné docházky do mateřské školy pro všechny děti ve věku 5 roků.
Rozhodnutí v této věci ale ponechával vládě. V komentáři k zákonu bylo při-
tom konstatováno, že otázka povinného posledního roku mateřské školy zůstává
zatím problémem až budoucího vývoje.
Povinnou devítiletou školní docházku všech dětí měly zabezpečovat pětileté

národní školy, označované jako školy I. stupně a na ně navazující čtyři ročníky
škol II. stupně. Terminologicky zcela nové bylo, že tyto školy (zahrnující 6.–9. rok
školní docházky) byly zákonem označovány za „střední školy	. Školy II. stupně
v podstatě nahrazovaly dřívější nižší gymnázia a měšťanské školy (které ovšem
byly v letech osmileté docházky pouze tříleté). Termín „střední školy	 byl pro
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školy II. stupně zvolen nepochybně proto, aby již názvem byla vyjádřena snaha
po kvalitnějším vzdělání, které mělo být na těchto školách poskytováno všem
žákům (zatímco dříve vzdělání na „střední škole	 dostávali v tomto věku pouze
žáci nižších gymnázií). Za pozitivní bylo považováno, že tímto organizačním
členěním se vytvářely školy, které neměly příliš velký věkový rozptyl svých žáků.
V případě pedagogických sborů – a v neposlední řadě i v případě ředitelů škol –
mohlo proto docházet k lepší a účinnější profilaci a zaměření na věkově více
homogenní žáky takto organizované školy.
Školy III. stupně, navazující na ukončenou devítiletou povinnou školní do-

cházku, se členily na výběrové a povinné. Výběrové školy byly čtyřletá gymnázia,
odborné školy (obvykle dvou až tříleté) a vyšší školy (čtyřleté, výjimečně pěti-
leté). Povinné školy III. stupně – označované jako základní odborné školy – byly
určeny žákům, kteří po absolvování povinné školní docházky se dále nevzdělá-
vali na některé z výběrových škol III. stupně. Opět šlo o nový prvek ve struktuře
školství. Úkolem těchto škol, mající zpravidla tři postupné ročníky, bylo posky-
tovat základy odborného vzdělání a prohlubovat všeobecné vzdělání mládeži až
do věku 18 roků. Povinná návštěva těchto škol se týkala učňů připravujících
se u živnostníků, již zaměstnaných mladých lidí i veškeré mládeže do věku do
18 roků, která se nikde na povolání nepřipravovala a pomáhala například jen
v rodinném hospodářství. Výuka na základních odborných školách měla přitom
specifický režim. Mohla být každodenní po určitý čas ve školním roce (například
po dobu 3 měsíců), nebo nejméně jedenkrát v týdnu po celou dobu 10 měsíců
každého školního roku.
Jednotná čtyřletá gymnázia v podstatě nahrazovala do té doby vyšší stupně

klasických a reálných gymnázií a reálek. Měla poskytovat žákům vyšší všeo-
becné vzdělání vycházející z vědeckých poznatků, rozšiřovat jejich přírodopisné,
kulturní, technické a sociální znalosti, všestranně rozvíjet osobnost žáků a při-
pravovat je ke studiu na vysokých školách.
Zákonem o jednotné škole byly nově upraveny i maximální počty žáků v jed-

notlivých třídách. V případě národních škol neměl počet žáků v první třídě
a v jednotřídní škole překračovat 30, ve vyšších třídách neměl počet žáků pře-
kračovat 40. Šlo o podstatné zlepšení oproti dřívějším předpisům, kdy školský
zákon z roku 1922 připouštěl v jednotřídní škole až 50 a ve vícetřídních školách až
60 žáků v jedné třídě. V třídách výběrových škol III. stupně neměl počet žáků
přesahovat 40 (dosud bylo možno přijmout do gymnazijní třídy až 60 žáků).
V případě základních odborných škol nebyl počet žáků ve třídách zákonem sta-
noven.
Žáci posledního ročníku střední školy (tedy podle dikce zákona v 9. ročníku

povinné školní docházky) byli ze zákona povinni v průběhu školního roku také
tělesně pracovat. Bližší podrobnosti tělesné práce žáků (o které se konstatovalo,
že doplňuje školní výchovu, upevňuje fyzickou zdatnost, bystří rozum žáka a nutí
ho včas se rozhodovat), která byla zákonem stanovena na maximálně 4 týdny,
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měly být stanoveny vládním nařízením. Tělesná práce (především v zemědělství
a průmyslu) byla zákonem stanovena také žákům výběrových škol III. stupně.
Ti měli v prvých třech ročnících každým rokem pracovat celé 4 týdny. Žákům
posledního ročníku zákon povinnost tělesně pracovat neukládal.
Ve svém závěru obsahoval zákon i paragraf, který hovořil o případných tres-

tech. Těmi měl být postižen ten, kdo by neoprávněně užíval název „škola	, kdo
by nepřihlásil dítě ke školní docházce anebo kdo by – i přes napomenutí školy –
nedbal o včasnou a pravidelnou docházku dítěte do školy. Mohl dostat pokutu do
výše 5 000 korun, nebo mohl být potrestán vězením až do doby 14 dnů. Případný
postih se týkal neplnění včasné a pravidelné docházky do všech typů škol, tedy
i povinné základní školy pro mládež ve věku 15–18 let.
Školský zákon z roku 1953 je možno charakterizovat jako přičinlivé roz-

pracování usnesení předsednictva ÚV KSČ. Usnesení požadovalo, aby školský
systém respektoval nové potřeby národního hospodářství a současně se maxi-
málně přiblížil struktuře sovětského školství. Vzhledem k obtížné ekonomické
situaci byla proto zkrácena povinná školní docházka opět na 8 roků a zkrácena
byla také cesta k maturitě. Zákon vycházel z představ o vybudování jednolitého,
obdobně organizovaného školského systému ve všech zemích sovětského bloku.
V našich podmínkách byl zákonem výrazně zpřetrhán dlouholetý historický vý-
voj školství. Dosavadní obecné a měšťanské školy byly nahrazeny osmiletými
základními školami ukončovanými závěrečnými zkouškami (dva povinné a jeden
výběrový předmět). Zrušena byla gymnázia (a až do roku 1968 zmizel z českého
školství i jejich tradiční název), která nahradily tři poslední výběrové ročníky
jedenáctiletých středních škol. V rámci kompetenčních změn byly střední zdra-
votnické školy převedeny pod ministerstvo zdravotnictví a mimořádná pozornost
začala být věnována „správné volbě povolání	, přičemž hlavním cílem bylo za-
bránit „nežádoucímu úniku	 pracovních sil z některých resortů.
Školský zákon z roku 1953 je nesporně nejen nejhorším školským zákonem

v našich dějinách, ale i výraznou negací(!) zákona o jednotné škole z roku 1948.
Je proto na místě připomenout i to, že ani Zdeněk Nejedlý, který bývá téměř
tradičně prezentován jako nejvýznačnější představitel negativních změn v na-
šem poválečném školství, s dikcí tohoto zákona nijak nesouhlasil. Nebylo proto
jistě nijak náhodné, že několik měsíců před přijetím zákona přestal být Zdeněk
Nejedlý ministrem školství a jeho post zaujal slovenský svazácký funkcionář Er-
nest Sýkora, za jehož ani ne devítiměsíčního působení ve funkci byl tento zákon
projednaný a přijatý.
Poslední předlistopadová reforma z roku 1973 našeho školství je běžně ozna-

čována termínem nová koncepce. Jednalo se o výrazně ambiciózní reformu,
která se měla realizovat na základě dokumentu ústředního výboru KSČ Další
rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy z července 1973. Mělo jít
o modernizaci obsahu i metod práce školy a o funkční a obsahové sblížení tří
proudů středního školství tak, aby všichni absolventi středních škol měli mož-
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nost uplatnit se jak v praxi, tak i úspěšně studovat na vysokých školách. Celý
projekt perspektivně počítal s povinným vzděláváním v uceleném dvanáctiletém
cyklu, přičemž bezprostředně zaváděl povinné desetileté vzdělávání. Současně
se zavedením povinné desetileté docházky se ale zkracovala dosavadní devíti-
letá základní škola na osm ročníků (zkrácen byl první pětitřídní stupeň o jeden
rok). Významnou novinkou byla i skutečnost, že všichni žáci museli absolvovat
poslední dva roky povinné školní docházky na některé střední škole. Ve střed-
ním školství pak docházelo k obsahovému sbližování jeho tří proudů – středních
odborných učilišť, středních odborných škol a středních všeobecně vzdělávacích
škol – přičemž těžiště zájmu mělo být položeno na střední odborná učiliště,
která byla oficiálně prohlášena za hlavní proud středního školství. Na řadě učilišť
byla v těchto intencích u řady konkrétních oborů nově zavedena také maturitní
zkouška.
Reforma věnovala velkou pozornost i učitelům. Byla zdůrazněna jejich ne-

zastupitelná úloha, všestranná pedagogická kvalifikace, ale i potřebná ideová
vyspělost, která měla být součástí profilu socialistického učitele. V podstatě po-
prvé hovořila i o ucelené soustavě dalšího vzdělávání učitelů. To mělo mít v první
etapě, tedy bezprostředně po ukončení vysokoškolské přípravy, převážně adap-
tační funkci. V další etapě již mělo jít o funkci inovační, případně kvalifikační
(k rozšíření aprobace). Ve třetí etapě se pak mělo jednat o funkci specializační,
jejíž součástí mohla být i cyklická průprava vedoucích pracovníků a kádrových
rezerv na vedoucí funkce. Před vlastním zaváděním „nové koncepce	 byli všichni
učitelé také povinni absolvovat přípravné kursy na nově koncipovanou výuku.
Projekt se nijak netajil tím, že je v zásadním souladu s tendencemi ve vývoji

výchovně vzdělávacích soustav v Sovětském svazu a dalších socialistických zemí
a že jeho perspektivním cílem je vybudování všeobecně vzdělávací polytechnické
desetileté střední školy. Výrazná byla i jeho politická zakotvenost v době, v níž
vznikal: hovořil o leninské koncepci vzdělávání, osvojování si marxisticko-leninské
ideologie, o komunistické výchově mládeže. Současně nepřipouštěl jakoukoliv ve-
řejnou kritiku a byl hluchý i k seriózně míněným připomínkám k maximalistic-
kým osnovám (jejichž nereálnost vyvolávala statisticky významné odchody žáků,
kteří ve výuce nestačili, do škol pro žáky vyžadující zvláštní péči), k sice na po-
hled krásným, ale z hlediska metodiky výuky nepříliš vyhovujícím učebnicím,
nebo k výrazně problematickému zavádění množinové matematiky na základní
škole.
Celá reforma byla postupně realizována od 1. 9. 1976 a stala se součástí škol-

ského zákona z roku 1978. Rozhodně není na škodu, že k její celkové a důsledné
realizaci pro politické změny v listopadu 1989 již nedošlo. Ovšem skutečnost, že
zcela mimo zájem bylo i její objektivní zhodnocení, již na škodu rozhodně byla.
Ani tato reforma, byť měla výrazné ideově-politické kořeny, nebyla ve všech smě-
rech a formulacích špatná. Mnohé z jejích cílů vyjadřujeme jinými slovy i v ma-
teriálech o žádoucí perspektivě současného školství. Je možno z nich uvést:
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• Zvýraznění funkce všeobecného a teoretického vzdělání, umožňující rych-
lejší adaptaci a usnadňující přechod k novým povoláním. Takové vzdělání
mělo být základem schopností samostatné orientace v toku informací s cí-
lem vyhledávat a racionálně využívat ty nejpotřebnější.

• Konstatování, že pro výchovně vzdělávací soustavu musí být charakteris-
tická obsahová i organizační otevřenost, umožňující systematické vzdělá-
vání ve škole i mimo ni. K zabezpečení dalšího rozvoje společnosti musí
lidé dosahovat příslušného vzdělání s určitým předstihem.

• Nové vzdělávací potřeby by neměly být řešeny prodlužováním délky škol-
ního vzdělání, ale stanovením obsahu této přípravy a koncipováním cílevě-
domě řízeného celoživotního vzdělávání.
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Může videozáznam pomoci

ve výuce matematiky?

Naďa Stehlíková

Abstrakt

Videozáznam hodin matematiky se ukazuje jako mocný prostředek pro přípravu učitelů
i jejich další vzdělávání. Vhodně volené ukázky z vyučování jsou podkladem pro diskuse
studentů či učitelů, které zlepšují jejich schopnost reflektovat vlastní výuku i výuku
ostatních a přinášejí na povrch ty aspekty výuky, které jinak zůstávají skryté. V článku
jsou uvedeny příklady takových didakticky podnětných ukázek.

1 Úvod

Věřím, že odpověď na otázku v názvu článku zní „ano	, a to zprostředkovaně –
prostřednictvím videozáznamů hodin matematiky lze do umění učit zasvětit bu-
doucí učitele matematiky i rozvíjet tuto schopnost u učitelů z praxe. O tom
svědčí i řada kurzů, které videozáznamy využívají (např. [4, 5, 6, 11]). Možné
využití videozáznamů je v podstatě dvojí – student nebo učitel rozebírá svoji
vlastní odučenou hodinu (sám nebo s kolegy; získává tedy přímou zkušenost)
nebo hodinu někoho jiného (a získává zprostředkovanou zkušenost). V tomto
článku se budu zabývat druhou z uvedených možností.

2 Způsob výuky matematiky u nás a v zahraničí

Původní zadání programového výboru bylo, abych se ve své přednášce zaměřila
na převládající způsob výuky matematiky u nás a v zahraničí. Lze ale takové
zadání splnit? Existují nějaké společné rysy výuky matematiky u nás a jinde?
O charakteristiku výuky matematiky v sedmi zemích světa se pokusila TIMSS
1999 Video Study, které se zúčastnila i Česká republika ([3, 12]). Na základě
videozáznamů asi 100 vyučovacích hodin v 8. ročníku základní školy a v přísluš-
ném ročníku osmiletých gymnázií v každé ze zkoumaných zemí se výzkumníci
pokusili o nalezení charakteristik výuky, které se v dané zemi nejvíce projevují.
Některé z výsledků studie jsou velmi zajímavé, i když je nutné vzít v úvahu
fakt, že údaje pocházejí z roku 1999 (v případě Japonska jde o videozáznamy
z roku 1995). Je možné, že mezitím došlo ve výuce matematiky jak u nás, tak ve
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zkoumaných zemích k určitému posunu.1 S ohledem na setrvačnost výukových
přístupů se však nedomnívám, že by tento posun byl nějak radikální, a to ani
v souvislosti se zavedením RVP u nás.
Videostudie TIMSS ukázala, že způsoby výuky ve zkoumaných zemích jsou si

velmi podobné. Struktura vyučovací hodiny se významně neliší. Hodina zpravi-
dla začíná opakováním, po němž následuje nová látka a shrnutí. Učitel pracuje se
žáky většinou frontálně (u nás 61 % času, nejméně v Holandsku – 44 %, nejvíce
Hongkong – 75 %). Pokud pracují žáci sami bez učitele, převládá individuální
práce před skupinovou (v ČR 92 % ku 8 %; největší procento skupinové práce se
objevilo v Austrálii – 27 %).2 Významněji se od zbylých pěti zemí lišilo pouze
Japonsko a Holandsko, a to v aspektech, které uvádím dále.
Hodiny matematiky v České republice byly výzkumným týmem TIMSS Video

Study hodnoceny jako soustředěné zejména na opakování. Celkem 25 % všech
zkoumaných hodin se týkalo jen opakování (v Japonsku to bylo 5 %, ale např.
v USA 28 %). Z celkového zkoumaného času bylo u nás věnováno opakování
58 %, zatímco v Japonsku 24 % a v USA 53 %. V tomto segmentu hodiny je
však započteno i zkoušení u tabule, které se v jiných zemích neobjevuje.
Hodiny z Japonska byly charakteristické využitím zajímavých problémových

úloh, a to i ve fázi upevňování poznatků a procvičování.3 Např. při upevňování
poznatku, že trojúhelníky se stejně dlouhou stranou a výškou na ni mají stejný
obsah, byl použit tento problém:4 Učitel nakreslil na tabuli obrázek (obr. 1 vlevo)
s tímto komentářem (kráceno): „Tohle je Bandovo území a tady je Chibovo
území. Hranice mezi nimi je takhle ohnutá, ale oni ji chtějí narovnat tak, aby se
území ani jednoho z nich nezmenšilo.	 (Jedno z řešení je na obr. 1 vpravo.)

Obr. 1

Této charakteristice japonských hodin odpovídá i to, že zatímco v ČR se
u jednotlivých úloh žáci zdrželi v průměru 4 minuty, v Japonsku to bylo 15 minut.

1Bohužel žádná novější videostudie matematiky nebyla provedena a studie typu PISA či
TIMSS se způsobem výuky nezabývají.
2V článku uvedené procentuální hodnoty pocházejí z výzkumné zprávy [3].
3Domnívám se, že procvičování u nás má spíše charakter automatizace a řeší se při něm

procedurální úlohy. Úlohy, které jsem měla možnost vidět v japonských hodinách, byly kom-
plexnější a vedly i k rozšiřování kontextu daného poznatku.
4Komentář k této vyučovací hodině lze nalézt v [10].
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Konečně v japonských hodinách bylo jen 41 % úloh procedurálního charakteru
(tj. úlohy byly řešitelné nějakým žákům známým algoritmem; v ČR to bylo
77 %), zatímco 54 % úloh bylo problémového charakteru (tj. žáci měli sami najít
strategii řešení a museli přitom využít znalostí z různých oblastí matematiky;
u nás to bylo 16 %).
Velmi zajímavý je dále v Japonsku obecně používaný přístup k řešení za-

dané úlohy sestávající ze tří částí. V první fázi si každý žák má rozmyslet úlohu
sám. Jedná se o několik minut, které jsou podle mého názoru velmi důležité pro
nasměrování pozornosti na daný problém, což umožní i slabšímu žákovi, aby si
udělal určitou představu.5 Žáci se nesmějí na nic ptát. Ve druhé fázi pracují
žáci ve dvojicích nebo ve skupinách a učitel prochází mezi lavicemi a v případě
potřeby dává nápovědy. Zpravidla však neprozrazuje řešení ani neupozorňuje na
chyby. Současně si vybírá žáky, které vyzve k prezentaci řešení v poslední fázi
práce. Vždy se prezentuje několik možných strategií, k nimž žáci dospěli. V Ja-
ponsku byl u 17 % úloh v rámci hodiny prezentován více než jeden způsob řešení,
u nás to byly 2 % (nejméně ze všech zkoumaných zemí). Zatímco v Japonsku si
mohli žáci vybrat svou metodu řešení u 15 % úloh, u nás u 4 % úloh.6

V Holandsku je největší podíl úloh prezentovaných v realistickém kontextu –
42 % (u nás 15 %; méně jen v Japonsku – 9 %). To není překvapivé, protože v po-
sledních asi dvaceti letech se v Holandsku ve školách všech stupňů uplatňuje tzv.
realistická matematika, která klade velký důraz právě na aplikace matematiky
v reálném životě.
S novou látkou se žáci v Holandsku seznamují zpravidla individuálním přečte-

ním textu v učebnici, který učitel následně komentuje (viz také ukázka 7 níže).
S tím koresponduje fakt, že 55 % času je věnováno individuální práci (u nás
21 %, méně jen Hongkong – 20 %). Obecně odborníci soudí, že v Holandsku se
od žáků a studentů očekává, že převezmou za sebe větší odpovědnost a budou
se učit i sami a ve skupinách. To potvrzuje i fakt, že právě v Holandsku byl
největší důraz ze všech sledovaných zemí kladen na domácí úkol. Práce na do-
mácím úkolu začíná většinou už v hodině (průměrně 10 minut na konci hodiny)
a na začátku další hodiny je velká pozornost věnována diskusi o něm (průměrně
16 minut). Domácí úkol v holandských školách obsahuje také průměrně nejvíce
úloh ze všech zkoumaných zemí – 10 (u nás 1 úloha).
Jak bylo vidět výše, výuka matematiky (minimálně v 8. ročníku) má v jed-

notlivých zemích určité společné rysy. To však neznamená, že bychom měli ge-
neralizovat. Výuka je do značené míry dána osobností učitele, který si vytváří
svůj vlastní výukový styl, do kterého se promítá jeho osobnost a zkušenosti,
které získal na různých stupních škol, ale také prostředí, v němž učí. Vždyť co se

5Zajímavé je srovnání s ČR. Individuální práce žáků byla v 84 % případů věnována úlohám
na procvičení matematických postupů, v Japonsku to bylo jen 28 %.
6Variabilita žákovských strategií řešení úloh je do jisté míry diagnostickým ukazatelem

výukového stylu učitele [2].
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osvědčí v jednom kontextu, v jedné třídě, může v jiné třídě a za jiných podmínek
selhat. Pak je třeba hledat jiný přístup.

3 Využití videozáznamů pro odborný růst učitelů

Historie výzkumu v didaktice matematiky je dlážděna snahami o zkvalitnění pří-
pravy učitelů i jejich dalšího vzdělávání. V posledních desetiletích můžeme pozo-
rovat důležitý posun. Zatímco dříve byly zdůrazňovány zejména snahy o nalezení
ideálního způsobu výuky určitého tématu, který by zajistil dobré podmínky pro
porozumění žáků, dnes se klade důraz spíše na pochopení toho, jak žáci asi v ma-
tematice uvažují, jaké jsou jejich individuální rozdíly a jak je vzít v potaz při
výuce. Z toho plyne, že nelze dát budoucím i praktikujícím učitelům lehce pou-
žitelné recepty, ale že důležitější je rozvíjet jejich schopnosti, které jim umožní
být ve své výuce kreativní, neustále ji reflektovat a přizpůsobovat žákům, které
mají před sebou. Tohoto cíle však nedosáhneme tím, že připravíme pedagogický
dokument, ale spíše tak, že budeme studentům či učitelům předkládat didak-
tické situace, které jim přinesou určité zprostředkované zkušenosti, určité nové
poznání, k němuž se však doberou sami na základě vlastního úsudku. K tomuto
účelu jsou použitelné ukázky reálné výuky, které působí motivačně (jsou prak-
tické) a obsahují celou řadu zajímavých didaktických momentů.
Je zřejmé, že právě videozáznam je pro výše uvedené účely vhodný. Můžeme,

podobně jako je tomu i v tomto článku, určité zajímavé situace z výuky slovně
popsat. Každý popis je však svým charakterem už určitou interpretací. Tím,
čeho si autor všímá, co naopak zanedbá, již čtenáři přináší určitý svůj pohled.
Videozáznam nechává interpretaci na každém divákovi. Oproti náslechu přímo
v hodinách má navíc výhodu, že se lze k zajímavým okamžikům opakovaně
vracet a znova je interpretovat z různých hledisek.
Zkušenosti ukazují, že nestačí jen videozáznam výuky či její části předložit,

ale že je nutno zaměřit pozornost studenta či učitele na určité stránky výuky.7

Můžeme se např. ptát, jak učitel pracuje s chybou žáka, jak je proveden vý-
klad, jaké je asi porozumění žáků (i když to je v případě videozáznamu běžné
výuky hodně problematické), jaké jsou možné alternativy činnosti učitele, jaká
komunikační nedorozumění vznikají a jak na ně učitel a žák reaguje,8 apod.
Nejlépe plní svůj účel takový videozáznam, který v sobě obsahuje nějaký

zajímavý didaktický jev. Může jít o příklad „dobré praxe	, tedy toho, co bychom
v hodině matematiky rádi viděli a o čemž jsme přesvědčeni, že dobře „funguje	.
Nebo naopak může jít o příklad „špatné praxe	 – učiteli se něco nepovede, něčeho
si nevšimne, zanedbá pedagogickou příležitost.9 Dále může jít o část hodiny, v níž

7Některé techniky jsou popsány v článku [10].
8Zajímavý výzkum týkající se nedorozumění při výuce matematiky je např. v [8].
9Je jasné, že až na případy, kdy učitel udělá matematickou chybu, je náš náhled na to, co

je dobrá praxe, do značné míry subjektivní.



Setkání učitelů matematiky 29

se objevuje nějaký didaktický problém (např. žák položí zajímavou a nečekanou
otázku, žák udělá určitou chybu) – posluchači pak mohou diskutovat o tom, jak
by onen problém řešili oni a jaké by byly pravděpodobné důsledky. Pro vyvolání
plodné diskuse se osvědčují i videozáznamy výuky stejného tématu, na nichž je
dobře vidět, jak učitelé stejný cíl rozpracovávají odlišným způsobem.

4 Výuka stejného tématu

V tomto odstavci budou uvedeny ukázky z reálné výuky (z hodin matematiky
v 8. ročníku a zpravidla z TIMSS 1999 Video Study; kromě ukázky 7 jsou to
části hodin z ČR). Cílem využití takových a podobných sérií ukázek stejného
tématu je vyvolat diskusi o didaktických aspektech vyučování, při níž se ukazují
odlišná přesvědčení učitelů, jejich výukový styl, zkušenosti z doby, kdy oni sami
byli učeni. Taková výměna názorů přispěje k rozvoji schopnosti reflexe učitelů,
umožní jim porovnat své názory s názory ostatních a případně se od ostatních
poučit a inspirovat.
Ukázky uvedené níže jsou jen velmi stručně popsány. Je zřejmé, že tento popis

není adekvátní náhradou zhlédnutí videozáznamu, který přináší řadu dalších
důležitých kontextových informací. Nicméně jinak to v případě článku vyřešit
nelze. Před každou sérií je uvedeno několik otázek, které mají zaměřit pozornost
čtenáře. Záměrně se zdržuji svého komentáře, protože mým cílem v tomto článku
je vést čtenáře k vytvoření samostatného úsudku.

4.1 Povrch válce

Otázky: Jak se liší přístupy k zavedení vzorce pro povrch válce? Jaká je role
modelů v porozumění žáků? Jak se asi liší uvedené ukázky z hlediska aktivního
přístupu žáků k výuce, z hlediska jejich autonomie?

Ukázka 1

Žáci se nově učí o válci. Učitelka má na stolku dva modely – drátěný a plný.
Ukazuje žákům poměrně velký drátěný model a vede je k pojmenování podstav
a pláště. Pak ukáže dětem velkou síť válce, kterou má vystřiženou z papíru. Na
síti je viditelně napsáno označení Sp, Spl, 2πr, v. Ukazuje na síti její různé části
a dovede žáky k pojmenování podstavy, pláště, výšky, poloměru podstavy. Žáci
si následně udělají zápis do sešitu, z čeho se skládá síť válce, a válec načrtnou. Při
společném vyvozování vzorce pro povrch válce vede učitelka žáky k tomu, aby si
uvědomili, jak se počítal povrch kvádru. Pak je otázkami vyzývá k tomu, aby jí
postupně nadiktovali příslušný vzorec. Vše při tom ukazuje na velké vystřižené
papírové síti. Pokud můžeme ze záznamu soudit, žáci jsou poměrně pasivní, ale
nakonec se ke vzorci doberou.
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Během 25 minut je vyvozen i vzorec pro objem válce (na základě odkazu na
objem kvádru). Oba vzorce jsou pak bez modelů procvičovány na úlohách.

Ukázka 2

Žáci již vzorce pro povrch i objem válce znají z minulé hodiny. Učitelka jim
do dvojic dává stavebnici, z níž si mají sestavit model válce – jsou to krátká
brčka plus dva kroužky. Učitelka vyzývá žáky, aby vyslovili vzorce pro obsah
podstav a pláště. Žáci si mezitím udělají model. Jedna část třídy má za úkol
najít objem svého konkrétního vymodelovaného válce, druhá část třídy povrch.
Žáci nastolují problém, jak měřit své modely – zda zevnitř nebo zvenku. Učitelka
je vede k tomu, aby u povrchu změřili vnější rozměry a u objemu vnitřní. Žáci
pak ve dvojicích měří rozměry válce, které potřebují, a počítají povrch či objem.
Na závěr je na tabuli ukázáno řešení jednotlivých skupin a učitelka diskutuje se
žáky o přesnosti měření a následného výpočtu.

Ukázka 3

Žáci si měli do školy přinést válcové objekty, které se dají stříhat. Každý něco
má, někde jde o objekty i s podstavami, někde jsou to jen role bez podstav.
Učitel má velký drátěný model válce, na němž ukazuje jeho různé vlastnosti.
Dospěje tak k výšce válce a žádá žáky, aby své modely rozstřihli tak, aby byl řez
co nejkratší. Dále mají své pláště válců rozvinout. Učitel se ptá: „Jaký tvar jste
získali?	 Žáci odpovídají, že obdélník. Pak je učitel žádá, aby si fixem na své
válce napsali, kde je výška v, a aby si vybavili vzorec pro délku kružnice, který
dělali již dříve. Když se to podaří, mají si po obvodu svých modelů označit stranu
jako 2πr. Učitel to přitom ukazuje na svinutém modelu pláště a prstem objíždí
po obvodu podstavy. Když to žáci učiní, učitel pokračuje: „Jak vypočítáte obsah
pláště válce? Využijte k tomu své modely.	 Žáci ukazují své odpovědi napsané
na speciálních tabulkách a učitel kontroluje, kdo má výsledek správně. Vše ještě
vysvětlí na rozvinutém modelu pláště. (Nejvíce chyb se zřejmě týká toho, že žáci
obsah pláště napíší jako a · b a ne jako 2πr · v.) Stejně naloží i se vzorcem pro
obsah podstavy. Nakonec žáci sami dají dohromady vzorec pro povrch válce.

Ukázka 4

Poslední ukázka pochází z osmiletého gymnázia a je popsána v [1]. Žáci, kteří
ještě síť válce neprobírali, byli rozděleni do skupin po dvou až čtyřech a dostali
barevné papíry s tímto úkolem: „Navrhněte síť válce, tuto síť narýsujte na ba-
revný papír. Síť potom vystřihněte a modelováním ověřte její správnost. Změřte
potřebné údaje a vypočtěte povrch vymodelovaného válce. Nakonec najděte vzo-
rec pro výpočet povrchu válce.	 Celá práce trvala 35 minut, během níž učitelka
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případně pomohla návodnou úlohou. Na závěr skupiny prezentovaly výsledky
práce a společně s učitelkou upřesnily terminologii a značení. Všechny skupiny
kromě jedné vzorec objevily ve formě S = 2πr2 + 2πrv.

4.2 Pythagorova věta

Otázky: Jaké jsou nejčastější problémy, které se objevují u žáků v souvislosti
s Pythagorovou větou? Jak jim nejlépe předcházet? Jaký význam má modelování
pravého úhlu pro porozumění žáků?

Ukázka 5 (ČR)

Žáci opakují Pythagorovu větu. Na tabuli je načrtnut pravoúhlý trojúhelník
ve „standardní	 poloze (obě odvěsny jsou v horizontálně vertikálním směru)
s vyznačeným pravým úhlem, ale bez označení stran. Jeden ze žáků formuluje
větu slovy a učitelka pokračuje: „Myslím, že jednoduší bude, když si zapíšeme
vzoreček pro Pythagorovu větu.	 Vyvolaná žákyně napíše na tabuli c2 = a2 +
+ b2. Pak učitelka položí další otázku: „Ale my umíme vypočítat i odvěsnu.	
Jiná žákyně napíše a2 = c2 − b2. Učitelka přitaká a žádá napsat i vztah pro
čtverec druhé odvěsny a pak i pro hodnoty c, a a b. Pak je věta procvičena na
úlohách.

Ukázka 6

Žáci opakují Pythagorovu větu. Na tabuli je načrtnut pravoúhlý trojúhelník
ABC s označenými stranami ve standardní poloze. Učitel žádá žáky: „Zapiš tu
Pythagorovu větu.	 Žákyně napíše c2 = a2 + b2. Učitel vyzve žáky, aby formu-
lovali větu slovy, což žáci s určitými obtížemi učiní. Poté učitel ukazuje jeden
z důkazů Pythagorovy věty (viz také ukázka 7) pomocí shodných trojúhelníků
na deskové pomůcce – trojúhelníky jsou ze dřeva. Žáci se dívají, učitel důkaz
komentuje a provází dotazy směrem k žákům, někdy řečnickými.
Učitel formuluje další úkol: „Načrtněte si do sešitu tři pravoúhlé trojúhelníky

v různých polohách.	 Sám tak činí na tabuli a přitom komentuje: „Teď si vysvět-
líme, proč nechci, abyste si pamatovali větu jako vzoreček c2 = a2+b2.	 Postupně
vyvolává žáky k tabuli. Ti označují trojúhelníky různými písmeny a pod nimi
píší příslušný vztah pro Pythagorovu větu.
Konečně učitel upozorňuje, že nejznámější trojúhelník, pro který platí Py-

thagorova věta, je trojúhelník s délkami stran 3, 4 a 5 jednotek délky. Po chvíli
říká, že pomocí tohoto trojúhelníku lze vytyčit pravý úhel a že to tak dělali lidé
už dávno. Pak vyzve tři žáky, aby takový pravý úhel vymodelovali pomocí pro-
vázku, kde předem připravil příslušné uzly po 3, 4 a 5 metrech. Sám to pomocí
metrového pravítka přeměřuje.
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Ukázka 7 (Holandsko)

Učitelka upozorní žáky na obrázek z učebnice (obr. 2 vlevo), zapne zpětný pro-
jektor a ukazuje žákům na připravených fóliích, jak Pythagorova věta funguje.
Má vystřižených osm shodných pravoúhlých trojúhelníků a na dvou fóliích na-
kreslen obrys velkého čtverce. Trojúhelníky posunuje na fólii tak, aby vytvořila
názornou ukázku platnosti věty (obr. 2 vpravo). Výsledný obrázek popíše kon-
krétními čísly. Celý výklad trvá asi 6 minut. Děti sedí v lavicích a poslouchají.

Obr. 2

Ve své písemné reflexi učitelka k této části hodiny píše: „Pythagorova věta
je v knize vysvětlena pomocí dvou čtvercových desek stejné velikosti a osmi
shodných pravoúhlých trojúhelníků. Místo toho, abych to nechala dětem číst,
chtěla jsem jim to tentokrát ukázat. Fungovalo to velmi dobře. Žáci získali lepší
porozumění tomu, jak to funguje, než v minulých letech.	

Ukázka 8

Učitelka zavedla Pythagorovu větu výkladem bez důkazu. Na tabuli je nakreslen
pravoúhlý trojúhelník se standardně označenými stranami a, b, c a ve standardní
poloze. Okamžitě po výkladu řeší děti procvičovací úlohy individuálně, ve třídě
je klid. Vždy jeden žák předvádí řešení u tabule.
V učebnici je u učiva historická vsuvka o modelování pravého úhlu pomocí

provázku (viz ukázka 7). Učitelka vyzývá děti, aby si otevřely učebnice a potichu
si poznámku přečetly.

4.3 Konstrukce čtyřúhelníku

Otázky: Jaké jsou asi cíle učitelů v obou ukázkách? Jak se liší jejich přístup?
V čem jsou výhody a nevýhody těchto přístupů? Jak je to s aktivitou žáků?

Ukázka 9

Žáci již umí konstruovat trojúhelníky, nově se mají učit konstrukci čtyřúhelníku.
Učitel říká: „Vyřešíme jeden nebo dva příklady a podle toho vzoru budeme
pokračovat v samostatné práci.	 Zadává na tabuli úlohu, v níž se má čtyřúhelník
sestrojit na základě znalosti tří stran a dvou úhlů. Učitel zopakuje základní fáze
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konstrukčních úloh a pak postupně jednotlivé kroky provádí a komentuje je.
Snaží se předjímat i možné těžkosti žáků a předem je např. upozorní, aby si
onen čtyřúhelník nekreslili jako obdélník.
Učitel dále formuluje strategii řešení: „Celý vtip spočívá v tom, že si čtyř-

úhelník rozdělíme vhodnou úhlopříčkou na dva trojúhelníky, z nichž jeden umíme
sestrojit.	 Jeden ze žáků navrhuje, jak čtyřúhelník rozdělit a jak sestrojit onen
trojúhelník. Učitel ho chválí a shrne, proč to žák chce rozdělit právě takto. Po
chvíli jiný žák navrhne, že lze čtyřúhelník dělit i jinak. Učitel to oceňuje a vy-
světluje žákovu myšlenku ostatním. Pak se vrací k prvnímu rozdělení, protože
„je to výhodnější	. Postup konstrukce pak zapisuje na tabuli podle diktátu žáků
a nakonec provede konstrukci a diskusi.

Ukázka 10

Žáci pracují ve skupinách po dvou až čtyřech, sedí vždy kolem jedné lavice. Úloha
zní sestrojit lichoběžník ABCD, je-li dána velikost strany a, c a d a úhel α. Úko-
lem žáků je nejdříve ve skupinách udělat samostatně rozbor. Učitelka mezitím
obchází skupiny a upozorňuje je, pokud mají ve svých záznamech něco špatně.
Žáci spolu polohlasně diskutují a jeden z každé skupiny kreslí rozbor na speci-
ální folii. Skupiny jednotlivě vysvětlují rozbor učitelce, která je chválí. Když má
většina žáků rozbor hotový, vrací se zpět do svých lavic. Učitelka na tabuli shr-
nuje jejich poznatky a žáci si píší do sešitů. Pak se učitelka ptá: „A teď skupiny
vymyslely, že nejdříve sestrojí, co jste vlastně vymysleli? Prozraď mi to, já už
jsem to nějak zapomněla.	 Žáci navrhují, že se tam vyznačí trojúhelník, který
lze sestrojit. Učitelka dále píše konstrukci na základě diktátu žáků. Konstrukci
provádí několik žáků u tabule.

5 Závěr

Videozáznam umožní učiteli, aby si všímal i těch stránek výuky, které si běžně
neuvědomuje, protože se musí soustředit na probíhající dění v hodině. Můžeme
říci, že videozáznam se může spolupodílet na zvyšování kvality vyučování spolu
se studiem odborné literatury týkající se např. poznávacích procesů v matema-
tice, s četbou časopisů, diskusemi s kolegy o našem vyučování, reflexí našeho
vyučování, náslechy u kolegů apod.
Je zřejmé, že ani videozáznam nepřináší dostatek informací, abychom mohli

vynášet hodnocení. Neznáme další kontext, nevíme, co žáci probírali před shléd-
nutou hodinou, ani co dělali v následujících hodinách, neznáme charakteristiky
třídy. To vše je pravda. Nám však nejde o nalezení „správného	 hodnocení
ukázky, není cílem, abychom se všichni ve svém náhledu shodli. Naopak naše
náhledy na uvedené ukázky mohou být poměrně odlišné. Měli bychom však být
schopni argumenty podpořit právě svůj pohled na věc, přijmout i názory ostat-
ních a případně se z nich inspirovat. Účelem ukázek je vyvolat diskusi, při níž se
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ukazují naše přesvědčení, která jsou skryta často i nám samotným, a která nás
vede k hlubšímu promýšlení naší vlastní učitelské práce. Může dojít i ke změně
našich postojů (viz např. [7]).

Poděkování

Tento článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM 0021620862 „Učitel-
ská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání	.
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Čo učiť a neučiť na hodinách matematiky

Pavol Černek

Abstrakt

V posledných rokoch som mal tú možnosť viesť viacero projektov, ktoré sa zaoberali
kurikulárnou prestavbou vzdelávania ako takého na ZŠ a SŠ a špeciálne aj vzdelávania
matematiky. V tomto článku som sa pokúsil predostrieť niekoľko záverov, ku ktorým
sme sa dopracovali.

1 Úvod

Asi je zbytočné vypisovať tu dôvody, ktoré nás a celú Európu vedú k zmenám
vo vzdelávaní. Dôležité je, že sme si uvedomili, že musí prísť zásadná zmena:

• obsahu vyučovania (prehodnotiť doterajší obsah vzdelávania, výrazne ho
redukovať, čiastočne ho nahradiť novým obsahom, často krát zmeniť, na
čo klásť dôraz),

• spôsobu vyučovania, vyučovacích metód a stratégií (smerom k participa-
tívnemu, interaktívnemu, zážitkovému učeniu, ktoré je založené na skúse-
nosti a prepojené so životom),

• pohľadu na hodnotenie (nové organizačné spôsoby a metódy výučby pri-
nesú so sebou aj potrebu naučiť sa hodnotiť príslušné výkony žiaka, pôjde
o hodnotenie konkrétnych prác jednotlivcov alebo skupín (výsledok sku-
pinovej práce), esejí, projektov (jednotlivcov, skupín), ročníkových prác,
praktických činov (jednotlivcov, skupín), dramatizácií, prípadových štú-
dií, . . . ),

• tvorby pedagogických dokumentov (dvojstupňová tvorba dokumentov,
štát určí požadované výstupy v jednotlivých stupňoch a isté pravidlá, zvy-
šok zostane na školu – rozdelenie do ročníkov, poradie, veľakrát výber
obsahu, . . . ).
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2 Výber z dokumentov pre oblasť Matematika

Vzhľadom na zameranie zmien je nutné trochu pozmeniť predovšetkým zámer
a ciele vzdelávacej oblasti Matematika. Cieľom vyučovania matematiky je rozvoj
schopnosti jedinca:

• používať matematiku pri nastolení, formulovaní, riešení a interpretácii
problémov v rôznych situáciách a kontextoch, hlavne spojených s bežným
životom,

• robiť zdôvodnené hodnotenia (aj v závislosti od rôznych prostredí, v kto-
rých sa pohybujeme – predovšetkým ide o bežný život, legislatívne pro-
stredie, prostredie vedy),

• rozpoznať a pochopiť úlohu matematiky v živote spoločnosti (predovšet-
kým ide o kultúrno historické aspekty a dôležitosť matematiky pre spoloč-
nosť),

• rozvíjať svoje funkčné a kognitívne kompetencie1, metakognitívne kompe-
tencie2 a vhodnou voľbou organizačných foriem a metód výučby aj ďalšie
kompetencie (tzv. kľúčové kompetencie) potrebné v ďalšom živote.

Čo sa týka samotnej výučby, chceme, aby vyučovanie matematiky bolo pre
žiakov zaujímavé, príťažlivé, primerane motivované ich veku, použiteľné v ďalšom
živote a aby prispelo k rozvoju ich kompetencií. Chceme dosiahnuť, aby žiak viac
a samostatnejšie tvoril, objavoval, diskutoval, argumentoval. Za veľmi dôležité
pokladáme, aby vyučovanie matematiky bolo zaujímavé tu a teraz. Škola nie
je len príprava na život, škola je veľmi podstatná súčasť života samotného.
Na štátnej úrovni sa požiadavky určené štátom formulujú pomocou obsaho-

vého a výkonového štandardu.
Výkonový štandard je súhrn výstupov z obsahového štandardu (poznatky,

zručnosti a kompetencie) tvoriacich podstatnú časť hodnotenia matematického
vzdelania žiaka – deviataka. Výkonový štandard má dve úrovne: základnú a vyš-
šiu. V texte sú požiadavky patriace len do vyššej úrovne zvýraznené tučným
písmom. Základná úroveň je chápaná ako minimálne požiadavky na žiaka – de-
viataka, vyššia (spolu so základnou) ako maximálne požiadavky. Pre základnú
úroveň sa vyššia úroveň chápe ako krátkodobý štandard (teda štandard predsta-
vujúci základ hodnotenia v čase preberania príslušnej látky). Celoslovenský test
na konci stupňa (pokiaľ bude existovať) alebo prijímacie skúšky na vyšší stupeň
by mali obsahovať len úlohy spadajúce do základnej a vyššej úrovne štandardu
v dopredu stanovenom pomere.

1práca s informáciami, čítanie s porozumením vrátane grafov, tabuliek a diagramov, riešenie
problémov, kritické myslenie, kreativita, používanie logických operácií
2učiť sa objavovaním, učiť sa učením druhých, definovať reálne ciele, kriticky posudzovať

svoje poznatky
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Obsahový štandard je odporúčaný obsah vyučovania a východisko pre
tvorbu učebníc. Je zvolený tak, aby zabezpečoval všetky výstupy požadované
výkonovým štandardom. Je tu popísané, na čo treba klásť dôraz, čo je menej
podstatné. Učiteľ (autor učebnice) môže tento obsah podľa svojho uváženia mo-
difikovať, ale tak, aby nenarušil naplnenie požiadaviek výkonového štandardu.
Dodržiavanie jednotlivých celkov a poradie preberania (v jednotlivých ročníkoch
aj v rámci ročníka) nie je záväzné ani odporúčané. Pokiaľ učiteľ obsah rozšíri,
môžu byť výstupy z rozširujúcich tém súčasťou nanajvýš priebežného hodnote-
nia.

3 Ukážky

Vzhľadom na vymedzený priestor uvediem len dve ukážky z dokumentov na
štátnej úrovni z matematiky pre 2. stupeň ZŠ a to na partii „Výrazy, rovnice
a nerovnice, kontextové úlohy� a „Zlomky�.

Výrazy, rovnice a nerovnice, kontextové úlohy

Výkonový štandard

Pojmy: výraz, premenná, rovnica, nerovnica, riešenie rovnice a nerovnice,
overenie správnosti výsledku
Žiak/žiačka vie

• zapísať a prečítať výraz (zapísaný pomocou operácií +,−, ·, :, druhej a tre-
tej mocniny a odmocniny) a dosadiť doň (vypočítať hodnotu),

• slovne vyjadrený jednoduchý vzťah zapísať pomocou premenných a roz-
hodnúť, či daný zápis je správne vyjadrenie slovnej formulácie, v jedno-
duchých prípadoch vie lineárny vzťah vyjadrený pomocou pre-
menných opísať slovne,

• overiť, či dané číslo je riešením danej rovnice alebo nerovnice alebo či
daná dvojica je riešením jednoduchej sústavy rovníc (nerovníc)
s dvomi neznámymi,

• v prípade jednoduchých výrazov vypočítať akúkoľvek premennú s jedným
výskytom, ak pozná hodnotu výrazu a hodnoty ostatných premenných,
špeciálne vie vyjadriť premennú (s jedným výskytom) zo vzorca
zapísaného pomocou operácií +,−, ·, :, druhej a tretej mocniny
a odmocniny,

• sčítať, odčítať a násobiť jednoduché výrazy (zložených z členov tvaru a,
a · xm, m = 1, 2, 3),

• graficky riešiť rovnice a nerovnice s jednou neznámou, ak vie
nakresliť (napr. pomocou vhodného softvéru) grafy príslušných
funkcií na ich ľavej a pravej strane,
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• vyriešiť akúkoľvek rovnicu zostavenú pomocou operácií +,−, ·, :, druhej
a tretej mocniny a odmocniny s jedným výskytom neznámej (napr. pomo-
cou vzťahmi medzi operáciami),

• vyriešiť lineárnu rovnicu tvaru ax+ b = cx+ d,

• riešiť jednoduché nerovnice s jednou neznámou, pokiaľ ich riešenie možno
nájsť riešením príslušnej rovnice (nerovnice typu ax+b > cx+d, nerovnice
s jedným výskytom neznámej zostavené pomocou operácií +,−, ·, :, druhej
a tretej mocniny a odmocniny),

• v kontextových úlohách (napr. úlohy na rozdeľovanie. . . ) overiť, či je po-
núknutý výsledok správny,

• riešiť kontextové úlohy (priamymi výpočtami alebo metódou pokus–omyl
alebo znázornením alebo zostavením rovnice),

Obsahový štandard

Výrazy:
Propedeutika premennej v úlohách vychádzajúcich z operácií súčet, rozdiel,

súčin, podiel, druhá a tretia mocnina a odmocnina (hľadanie chýbajúcej hod-
noty), úlohách z každodenného života (daň, poplatky za teplo a pod.), vo vzor-
coch pre obsahy a objemy geometrických útvarov, v percentách (n % z premen-
livého základu).
Zápis vzťahov vychádzajúcich z jednotlivých operácií (napr. súčin dvoch čísel

je 100), z porovnávania (o 12 kg ľahší, dvakrát ťažší, o tretinu väčší, o 24 %
lacnejší).
Výrazy s premennými, dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné, jednoduché

algebrické úpravy a rovnosť dvoch výrazov.
Vyjadrenie neznámej s jedným výskytom.

Rovnice
Riešenie rovníc metódou pokus–omyl.
Riešenie rovníc s jedným výskytom neznámej. Pri úpravách rovníc klásť dôraz

na úpravy pomocou vzťahov medzi operáciami (nie na ekvivalentné úpravy).
Lineárne rovnice (s v živote očakávanými koeficientami).

Nerovnice
Dôraz klásť na riešenie nerovnice pomocou riešenia príslušnej rovnice. Vzťah

riešení nerovnice k riešeniu príslušnej rovnice.

Kontextové úlohy
Riešenie jednoduchých kontextových úloh (napr. úlohy na rozdeľovanie: jeden

má o 2 viacej, 2krát viacej, o 2/3 viacej, o 23 % viacej ako druhý) priamymi
výpočtami (prípadne s jednoduchým úsudkom), bez prevodu na rovnice.
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Overovanie ponúknutého riešenia (čítanie s porozumením: ak to žiak nevie,
nerozumie úlohe).
Riešenie metódou pokus–omyl. Zostavovanie rovnice na základe overovania

vybraného riešenia.
Úlohy vedúce k rovniciam s jednou neznámou, ich grafické riešenie. Jedno-

duché úlohy vedúce k sústavám dvoch rovníc s dvomi neznámymi.
Úlohy vedúce na jednoduché nerovnice.

Zlomky

Pojmy: zlomok a zmiešané číslo, čitateľ a menovateľ, krátenie a roz-
širovanie zlomku

Žiak/žiačka vie
• prečítať a zapísať zlomok a zmiešané číslo, vie zlomok zapísať ako zmiešané
číslo a opačne a znázorniť ich na číselnej osi,

• rozširovať a krátiť zlomky, upraviť dva zlomky na rovnakého menovateľa,
• spamäti porovnať dva zlomky, ktoré majú rovnaký čitateľ alebo menovateľ,
• zapísať desatinné číslo ako zlomok a zlomok ako desatinné číslo (presne
alebo na požadovaný počet desatinných miest), vie pomocou kalkulačky
s danou presnosťou počítať so zlomkami a porovnávať ich (napr. prevodom
na desatinné čísla),

• bez prevodu na desatinné čísla sčítať, odčítať, násobiť a deliť
zlomky,

• vzájomne previesť medzi sebou časové údaje vrátane údajov vyjadre-
ných desatinnými číslami,

Propedeutika zlomku ako čísla, kde a ako sa so zlomkami môžeme v živote
stretnúť.
Zlomok (čitateľ a menovateľ), zmiešané číslo. Grafické znázornenie zlomku

ako časti celku. Vzťah zlomkov a delenia, zlomok ako číslo. Znázornenie zlomkov
na číselnej osi.
Rovnosť zlomkov, rôzne zápisy toho istého zlomku, krátenie a rozširovanie.

Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov.
Sčítanie a odčítanie zlomkov úpravou na spoločného menovateľa, krížové pra-

vidlo (úpravou na najmenšieho spoločného menovateľa len ako ukážka).
Násobenie zlomkom ako výpočet zlomkovej časti z čísla. Násobenie zlomkov.
Delenie zlomku prirodzeným číslom, delenie prirodzeného čísla zlomkom. De-

lenie zlomku zlomkom.
Počítanie so zlomkami prevodom na desatinné čísla (približne s danou pres-

nosťou). Počítanie na kalkulačke.
Vzájomný prevod časových údajov (sekundy, minúty, hodiny, dni) (A), vrá-

tane údajov vyjadrených desatinnými číslami.
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Vidíme, že pri počítaní zo zlomkami sa kladie dôraz na počítanie na kalku-
lačke, teda s výsledkom v tvare desatinného čísla aj za cenu približných výsledkov
(s určenou presnosťou). To má ale za následok, že napríklad:
Vypadne celá partia „Deliteľnosť	. (To ale neznamená, že ju učiteľ nemôže

zaradiť do vyučovacieho procesu. Táto partia je totiž napríklad veľmi vhodná
na rozvíjanie argumentácie alebo z kultúrno-historického pohľadu. Cieľom tejto
partie ale potom nebude napr. naučiť žiakov znaky deliteľnosti či vypočítať naj-
väčšieho spoločného deliteľa.)
Musí sa posilniť práca s nepresnými číslami, a to hlavne na kalkulačke.

Podklady pre tento článok som čerpal predovšetkým z výsledkov projek-
tov ESF: „Kurikulárna transformácia vyučovania všeobecnovzdelávacej zložky
stredoškolského vzdelávania v procese prípravy mládeže na trh práce	3 a „Ku-
rikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách	4.
Hlavnými riešiteľmi pre oblasť matematika v týchto projektoch boli Pavol

Černek, Zbyněk Kubáček, Ján Žabka, Denis Kochan, Dáša Ševerová.

3http://www.statpedu.sk
4http://www.ped.truni.sk/kt8g
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Jak může reforma vyučování matematice

zapříčinit válku mezi matematiky a didaktiky

David Stein

Abstrakt

V USA probíhá již značnou dobu pokus o dalekosáhlou reformu vyučování matematice
na základních a středních školách. Zavádění této reformy ale narazilo na silný odpor
a kritiku, zvláště z řad matematiků, a vedlo ke sporům tak bouřlivým, že se jim začalo
říkat Matematické války. V tomto článku čtenáře velice stručně seznámím s vývojem
americké reformy a následných sporů, přičemž se zaměřím zejména na záležitosti, které
jsou, myslím, významné i v souvislosti s možným vývojem reformy v ČR.

1 Reforma

Za počátek reformy je považován rok 1989, kdy Národní rada učitelů matema-
tiky (NCTM) publikovala pravidla, jimiž by se měla řídit tvorba a hodnocení
osnov, učebních plánů a školních programů (tzv. Standardy NCTM [4]).1 Re-
forma je s NCTM a jejími standardy těsně spjata. NCTM je vlivná organizace,
jejímiž členy jsou většinou učitelé základních a středních škol, ale v jejímž ve-
dení (a mezi autory jejích Standardů) je vždy mnoho didaktiků matematiky
i obecných pedagogů (ne však matematiků); právě mezi pracovníky v oblasti
didaktického výzkumu je podpora reformy nejsilnější.
Reformátoři dávají tradiční výuce za vinu, že velké množství studentů –

zejména z etnických menšin a dívek – ve studiu matematiky nedojde daleko
a navíc si vytvoří k matematice špatný vztah. Reformátoři si kladou za cíl
zpřístupnit matematiku co nejširší vrstvě studentů, přizpůsobit školní matema-
tiku novým potřebám společnosti, využívat moderní technologie a pedagogické
postupy a změnit zažité názory na povahu a užitečnost matematiky.
K dosažení těchto cílů doporučují reformátoři oslabit následující aspekty vyu-

čování matematice: učení se nazpaměť, procvičování a písemné počítání; rutinní
dovednosti; předepsané postupy a pravidla; formální logické důkazy a abstraktní

1Čtenář se o reformě může dočíst více v mém příspěvku ve sborníku 10. setkání učitelů
matematiky a ve čtyřdílném článku [5, 6, 7, 8]. Z amerických pramenů doporučuji [1] a [2].
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teorie; přednášení učiteli a učebnice jako hlavní zdroje znalostí; rozdělování stu-
dentů do různých tříd podle domnělého talentu či výkonu; individualismus a sou-
těžení; standardizované testy.
Naopak následující aspekty vyučování chtějí reformátoři posílit: porozumění,

objevování a tvoření; využívání témat, jež jsou pro žáky relevantní, poutavá
a smysluplná; rozvíjení všeobecných schopností; hojné využívání kalkulátorů již
od prvních ročníků ZŠ; používání názorných pomůcek; zadávání projektů a re-
ferátů, vedení deníků a budování „portfolií	. Žáci by měli být vedeni ke spo-
lupráci (zejména v malých skupinách) a k vzájemné komunikaci. V osnovách
by měla získat více místa užitá matematika (zvláště ve společenských vědách),
diskrétní matematika a statistika; jednotlivá témata by měla být vzájemně pro-
pojena. Základní osnovy by měly být pro všechny studenty na středních školách
stejné.
Vytvoření konkrétní představy o požadavcích reformátorů ovšem ztěžuje ne-

určitost mnoha jejich doporučení, nejasnost některých používaných pojmů a sku-
tečnost, že určité názory jsou vyjádřené jen nepřímo. Obecně platí, že reformní
dokumenty udávají v mnoha didaktických otázkách jasný směr změn, neříkají
však již, jak daleko zajít. Umožňují tedy i výklad, jenž by vedl k drastickým
změnám.
Zpočátku postupovalo zavádění reformy pomalu. Standardy NCTM se se-

tkaly se značnou podporou učitelů, do jaké míry ale vedly ke změnám ve vyu-
čování je dodnes sporné. Velkým úspěchem reformy byl její vliv na nové verze
standardů a rámcových programů téměř všech států USA. Zásadním krokem
v zavádění reformy pak bylo vytvoření plně reformních učebnic a učebních ma-
teriálů (za podpory Národní nadace pro vědy).

2 Odpor a kritika

Reforma narazila na větší odpor teprve poté, co se v polovině devadesátých let
do škol dostaly reformní učebnice. Rodiče si začali stěžovat, že se jejich děti
neučí dobře počítat, a začali mít obavy, že příprava na vysokoškolskou matema-
tiku je nedostatečná. V některých školních okresech přerostly stížnosti rodičů
do vzpour a vedly k peticím požadujícím pro žáky možnost volby nereform-
ních tříd matematiky. Silná ohniska vzdoru se objevila poblíž elitních univerzit
(např. Princeton, Stanford, Harvard, NYU). Vznikla uskupení, která odpor proti
reformě začala organizovat a kterým se podařilo získat spojence zejména mezi
matematiky.
Mnozí matematici se obávají, že by reforma mohla zdecimovat příští gene-

raci matematiků a vědců a že o matematice vytváří mylný dojem tím, že přehlíží
nutnost přesnosti a skutečných důkazů. Stěžují si též na vágnost reformních stan-
dardů v mnoha státech USA a na matematické chyby a nepřesnosti v reformních
učebnicích, zkouškách a dokumentech. Navíc se domnívají, že reforma přehlíží
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snad nejpalčivější problém výuky matematice v USA – nedostatečné znalosti
a porozumění matematice mezi učiteli na základních a středních školách.

3 Válka a hledání smíru

Právě matematici se stali hlavními odpůrci reformy. V Kalifornii, kde reforma
došla zpočátku nejdále a vyprovokovala nejsilnější bouři nevole, se v roce 1997
více než sto matematiků veřejně postavilo za nové, nereformní, standardy pro
školní matematiku. V roce 1999 téměř 200 amerických matematiků zveřejnilo
otevřený dopis, v němž protestovalo proti podpoře, kterou reformním progra-
mům poskytlo federální ministerstvo školství.
Boje ohledně reformy a s nimi související spor mezi didaktiky (z valné části

reformu podporujícími) a matematiky (z valné části reformu, pokud o ní vědí,
odmítajícími) trvají již přes deset let. Mnozí matematici a didaktici se poslední
dobou alespoň snaží mezi sebou komunikovat a hledat základní body, ve kterých
by se shodli a které by otevřely cestu ke smíru. Je otázkou, zda tato snaha bude
úspěšná a zda se podaří oba znepřátelené tábory usmířit – a pokud se to podaří,
jaké to bude mít následky pro samotnou reformu.

4 Postřehy

Nyní se pokusím o několik postřehů ohledně reformy (a sporu s ní souvisejícího),
které jsou, doufám, zajímavé z pohledu problematiky českého školství a místních
snah o reformu vyučování matematice:

• Pomalý rozběh reformy ještě zdaleka neznamená, že se reforma neusku-
teční. V USA do určité doby panovaly obavy, zda reforma bude mít vůbec
nějaký vliv – teprve po téměř pěti letech se reforma začala projevovat
v plné šíři.

• Poté, co se reforma rozběhne naplno, může být již velmi těžké její směr
jakkoliv korigovat. Například do vytváření a šíření reformních učebnic se
v USA investovalo velké množství peněz a pozdější změny byly finančně
i časově velice náročné, a proto nevítané.

• Skutečnost, že kritika reformy je zpočátku jen ojedinělá a nemá téměř
žádný účinek, se může prokázat jako zavádějící. Protireformní odpor v USA
nakonec dosáhl takových rozměrů, že ohrožuje samotnou existenci reformy.

• Matematici přípravu a zavádění reformy mohou zaspat; v USA se mnohý
matematik o ni začal zajímat teprve poté, co jeho vlastní dítě přineslo
domů domácí úkol z matematiky, ze kterého se zhrozil.

• Poté, co se proti reformě vznesla vlna kritiky, trvalo téměř dalších pět let,
než se odpůrcům skutečně podařilo prosadit určité umírnění nebo omezení
reformy.
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• Spor o reformu ukázal, že v USA mezi matematiky a didaktiky leží široká
propast a že oběma stranám dělá značný problém se jen domluvit – obě
strany totiž často používají stejná slova v jiném významu. Je otázkou, do
jaké míry tomu tak může být i v ČR.

• Reformátoři velmi promyšleně reformu propagovali tím způsobem, že před
širokou veřejností mluvili o nejvíce populárních aspektech reformy, přičemž
kontroverznější aspekty ponechávali již jen pro učitele a didaktiky. Tato
strategie jim zpočátku velmi pomohla, problémy ale víceméně jen oddálila.

• Reformní požadavky byly vyjádřeny tak, aby připouštěly jak umírněné, tak
i radikální interpretace. Reforma tak získala širokou počáteční podporu,
vlastní zavádění reformy ale zůstalo v rukou zejména těch didaktiků, jejichž
reformní vize patřily k těm dalekosáhlejším.

• Je otázkou, zda by matematické války tak, jak je dnes známe, vůbec
vznikly, kdyby se reformátoři zachovali vstřícněji k požadavku mnohých
rodičů, aby jejich dětem bylo povoleno studium v nereformních třídách
matematiky a aby studenti, kterým se v matematice daří, mohli své stu-
dium oproti ostatním studentům značně urychlit.

• Protože reformní vyučování se začalo zavádět spontánně, nesystematicky,
mnohým studentům hrozí přestupy z reformního vyučování na vyučování
nereformní, zejména poté, co postoupí na střední nebo vysokou školu (na
vyšších stupních je reforma méně rozšířená).

• Reformní rétorika může být zavádějící. Reformní literatura v USA např.
zobrazuje spor mezi didaktiky a matematiky jako spor mezi reformní
a „tradiční	 výukou, přičemž mezi hlavní rysy této tradiční výuky prý
patří učení se nazpaměť bez porozumění a únavné, nesmyslné procvičování
rutinních dovedností; ve skutečnosti ale mnoho matematiků, kteří reformu
kritizují, naprosto nesouhlasí ani s takovýmto „tradičním	 přístupem k vy-
učování.

• Výzkumy vlivu reformy na znalosti a dovednosti studentů v USA zatím
žádné rozuzlení nepřinesly, zčásti proto, že podmínky pro výzkum jsou
nesmírně komplikované, a zčásti proto, že výzkumné postupy trpí často
zásadními nedostatky.

• Didaktický výzkum, a tedy i výzkum dopadu reformy v USA, je téměř
zcela v rukou didaktiků a tedy reformistů – tato skutečnost matematikům
argumentaci proti reformě znesnadňuje.

• I když jde „jen	 o vyučování matematice, dochází v debatách o reformě
v USA k překvapivě vypjatým až zuřivým sporům, a to občas i v případech,
kdy jsou jeho účastníky velmi vážení matematici nebo profesoři didaktiky
z předních amerických vysokých škol.
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5 Rada pro výuku matematiky

Americký prezident na jaře roku 2006 vydal rozhodnutí ustanovit komisi k pro-
zkoumání efektivity různých metod vyučování matematice a k vytvoření zá-
kladů vědeckého výzkumu zaměřeného na zlepšení metod vyučování pro učitele
matematiky. Komise se podle prezidentova prohlášení měla především zaměřit
na zjištění dovedností potřebných pro zvládnutí středoškolské algebry, protože
právě středoškolská algebra je v USA považována za klíč k úspěchu v matema-
tice a v spřízněných disciplínách. Komise též měla zjistit, jaký budoucí výzkum
je třeba provést ohledně zlepšení výuky.
Myšlenka ustanovit tuto komisi byla inspirována komisí National Reading

Panel (Národní rada pro čtení) z devadesátých let minulého století. Tato komise
vyslovila svůj názor na určité kontroverzní otázky týkající se metod, které učitelé
mají používat, aby žáky naučili číst. I když komise byla značně kritizována
zastánci reformních trendů ve vyučování, její poměrně konzervativní názory na
vyučování měly nemalý dopad, zejména při rozhodování, na jaké metody výuky
čtení půjde podpora z federálních zdrojů.
Z tohoto důvodu bylo ustanovení podobné komise pro otázky vyučování ma-

tematice přijímáno reformními didaktiky se značnými obavami. Tyto obavy byly
do určité míry potvrzeny již při volbě členů komise – dostali se do ní totiž mnozí
kritici reformy, včetně dvou matematiků. V komisy ovšem byli zastoupeni i za-
stánci reformy, včetně prezidenta NCTM, a v případě, že by nedošlo k dohodě,
hrozilo ochromení komise.
Zastánci reformy vybraní do komise patřili k umírněnému křídlu a podobně

tomu bylo i u kritiků reformy. Zejména matematici pak oproti očekávání mno-
hých reformistů mnohdy kritizovali nejenom reformní, ale i tradiční metody vý-
uky. I když o menší spory nebyla v komisi nouze, často se ani netýkaly přímo
reformy. Na jaře tohoto roku komise konečně vydala svá rozhodnutí [3]. Z po-
hledu zastánců radikální reformy jde sice o jasnou porážku, z pohledu umírně-
ného křídla lze ale mluvit o kompromisu, který udrží určité základní myšlenky
reformy při životě. Jde zejména o zaměření na porozumění matematice, o pře-
svědčení, že k úspěchu ve školní matematice není třeba talent ale spíše snaha
a píle, a o nezatracování reformních metod výuky pokud jsou tyto metody vy-
užívány v přijatelné míře. Umírnění reformisté se ovšem museli smířit s tím, že
komise klade velký důraz i na znalosti a dovednosti, které by si studenti měli
osvojovat i pomocí učení se nazpaměť a častým procvičováním. Důraz komise
kladla i na umožnění urychlené výuky pro talentované studenty, a to navzdory
snahám mnoha reformátorů zachovat ve třídách co možná největší míru hetero-
genity a zapojit nejlepší studenty do skupinové práce s těmi nejslabšími. Komise
též vyslovila názory, které sice byly reformou původně ignorovány z ohledu na
určité reformní myšlenkové proudy, ale které byly ve skutečnosti většinou za-
stánců reformy vítány. Šlo zejména o snížení počtu matematických témat v os-
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novách pro 1. stupeň ZŠ a o důraz na dobrou znalost matematiky na straně
učitelů.
I když v Radě o menší spory nebyla nouze, ukázalo se, že mnohdy nešlo

o spory mezi matematiky a didaktiky. A přestože práce komisi trvala déle, než
se původně předpokládalo, bylo to dáno spíše náročností úkolu nežli spory mezi
jejími členy. Práce komise tedy budí naději, že matematici a didaktici se nakonec
dovedou domluvit, alespoň pokud se jejich názory dají považovat z pohledu
reformy i její kritiky za umírněné.

6 Závěr

Vznik „matematických válek	 v USA může na první pohled působit poněkud
humorně, ve skutečnosti ale tento spor zásadně ovlivňuje učivo a akademickou
budoucnost milionů studentů. Z dnešního pohledu je patrné, že vznik tak ost-
rého sporu mezi matematiky a didaktiky nebyl zcela nevyhnutelný. Doufejme,
že podobný spor nenastane jednou i u nás.

Literatura

[1] JACKSON, A. The Math Wars: Parts I and II. Notices of the AMS. 1997,
roč. 44, č. 6 a 7, s. 695–702 a 817–823.

[2] JACKSON, A. Open Letter on Mathematics Curricula Ignites Debate. No-
tices of the AMS. 2000, roč. 47, č. 2, s. 248–249.

[3] NATIONAL MATHEMATICS ADVISORY PANEL. Foundations for Suc-
cess: The Final Report of the National Mathematics Advisory Panel, Wa-
shington, DC : U.S. Department of Education, 2008.

[4] NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS. Curriculum
and Evaluation Standards for School Mathematics. 1. vyd. Reston, USA :
NCTM 1989.

[5] STEIN, D. Matematické války v USA. (1) Učitel matematiky. 2006, roč. 15,
č. 61, s. 34–46.

[6] STEIN, D. Matematické války v USA. (2) Učitel matematiky. 2007, roč. 15,
č. 62, s. 95–106.

[7] STEIN, D. Matematické války v USA. (3) Učitel matematiky. 2007, roč. 15,
č. 63, s. 166–180.

[8] STEIN, D. Matematické války v USA. (4) Učitel matematiky. 2007, roč. 15,
č. 64, s. 232–246.



PŘÍSPĚVKY V SEKCÍCH





Setkání učitelů matematiky 53

Co má znát a umět pedagog [CMZUP]

Jindřich Bečvář

Abstrakt

Tento krátký příspěvek se snaží porovnat to, co se od pedagogů oficiálně žádá, s tím,
co by od pedagogů požadováno býti mělo.

1 Zneklidňující vzpomínky

Jedna z mých vzpomínek z dětství se váže ke slovnímu spojení, které jsem často
slýchal jako nezúčastněná osoba – Co má znát a umět pionýr [CMZUP]. Musím
poznamenat, že tato „vzdělávací	 kampaň prošla mimo mne bez odezvy, byl
jsem ostatně členem Pionýrské organizace jen krátce: od roku 1960 do roku
1962, necelé dva roky.
Pozoruhodné je, že již roku 1959 brožurkaCo má znát a umět pionýr varovala

před biflováním a prosazovala to, čemu dnes říkáme kompetence. Je to jen pouhá
náhoda?

Přinesli jsme v brožurce základní látku, kterou je třeba si osvojit a vést pio-
nýry k tomu, aby se naučili všemu, co obsahují jednotlivé požadavky. Přitom je
nutno, aby se vyvarovali knižního „biflování
. . . [1]

Marná sláva, jsem již pamětníkem. S velkým zneklidněním proto vnímám
výraznou podobnost trendů současných a trendů let padesátých (a počátku let
šedesátých). Současné tendence vyjádřené požadovanými procenty maturantů
a vysokoškoláků a doprovázené mediálními zprávami, např. o dámské krejčové,
která bude nyní studovat na Karlově univerzitě (viz [12]), mi bohužel silně při-
pomínají tehdejší snahu vyjádřenou heslem Co Čech, to maturant, která byla
provázena novinovými články o dojičkách, hornících a popelářích intenzivně do-
plňujících své vzdělání. Neupírám nikomu právo na vzdělání a vzdělávání. Jsem
však přesvědčen, že nárůstu vzdělanosti nelze dosáhnout bezduchou honbou za
vyššími a ještě vyššími procenty, sepisováním rámcových a školních vzdělávacích
programů, vystavováním většího a ještě většího počtu maturitních vysvědčení
a rozdáváním vysokoškolských diplomů. Má snad někdo pocit, že kvalitu Ostrav-
ského kahanu pozvedneme tím, že na lahev nalepíme vinětu s nápisem Château
Margaux?
O školských reformách napsal sérii článků Dag Hrubý [7], který je též auto-

rem článku Postavení matematiky na gymnáziích [2]. Výstižnou kritiku současné
situace ve školství podal nedávno Petr Piťha [11]. Viz též [2, 3].
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2 Pohled oficiálních institucí

2.1 CMZUP – RVP & ŠVP

Učitel – podle oficiálních institucí – má znát příslušný Rámcový vzdělávací
program (RVP) a má umět sepisovat Školní vzdělávací program (ŠVP). Tyto
dvě požadované schopnosti je možno označit za nejklíčovější ze všech klíčových
kompetencí učitele.
Pedagog má „vstřebat	 (netroufám si říci „nabiflovat	) vznešené, avšak ne-

příliš srozumitelné fráze uvedené v RVP, „rozpracovávat je	 a poté „zapracovat	
(netroufám si říci „přežvýkat	) do ŠVP.
O tom, že by měl dobře znát předmět, který vyučuje, že by měl mít dosta-

tečně široký, všeobecně kulturní rozhled, že by měl největší energii věnovat výuce
a přípravě na ni, jsem z oficiálních míst mnoho neslyšel. Odborná profesní úro-
veň učitele (znalost předmětu a jeho vyučování) se dnes nevyžaduje, spíše je na
škodu. Opět je podstatné vytváření slohových cvičení, které vysiluje, psychicky
vyčerpává, znepříjemňuje život a bere chuť do skutečné práce. Proč ještě nikdo
nepřišel s nápadem, aby např. pekařský cech sepsal rámcový program na pečení
chleba a pečiva a každá pekárna podle něho vyplodila svůj pekárenský program?
Asi proto, že by vlastní pečení šlo stranou, zejména po stránce kvality.

2.2 CMZUP – Další vzdělávání

Pedagog se má vzdělávat především na „netradičních vzdělávacích kurzech	 (viz
např. [4]), na nichž učitelé hrají týmový golf, cvičí aerobik, vyrábějí maňásky,
aby pak s nimi hráli „příběhy se šťastným koncem	, přenášejí míčky na desce
s otvorem, ovazují se navzájem toaletním papírem, aby se stali mumiemi, pořá-
dají turnaj v pexesu a jiných společenských hrách atd. atd. Takovéto „netradiční
formy vzdělávání	 má pedagog vnášet do své výuky, v jejich duchu má vzdělávat
a vychovávat své žáky a studenty.
Petr Kukal se pozastavuje nad všeobecnou infantilizací života kolem nás,

ukazuje, jak tento jev výrazným způsobem postihl i vzdělávání pedagogů. [10]
Demokratizace našeho života se „vyšinula	 k ještě vyšším metám, neboť ve výše
uvedeném smyslu může vzdělávat pedagogy opravdu kdokoli.1 Takovéto vzdělá-
vání však zvládne levou zadní každý, kdo má alespoň úroveň kulturního referenta
bývalých rekreací ROH. Navíc – při patřičné snaze a stycích – získá na takovéto
„vzdělávání	 nezanedbatelné prostředky, o které mu vlastně jde až v první řadě.2

Tento trend má bohužel zelenou. Na vzdělávací akce výše uvedeného typu
jsou poskytovány finanční příspěvky z nejrůznějších zdrojů, fondů, grantů apod.
(viz např. [9]). Podnikavci všeho druhu si spokojeně mnou ruce, trochu soudný
člověk se chytá za hlavu. Na jedné straně jsou velkoryse poskytovány miliony na
projekty, které jsou zcela pochybné od samého počátku, na druhé straně jsou

1Každý podle svých schopností, . . .
2. . . každému podle jeho potřeb.
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připravována opatření, jejichž cílem je ušetřit finanční prostředky v oblastech,
kde by se právě šetřit nemělo. Tuto situaci je možno charakterizovat slovy Jana
Wericha: Šetřit se musí, ať to stojí, co to stojí!

2.3 CMZUP – Tvárnost pedagoga

Oficiální instituce v neposlední řadě požadují, aby byl pedagog dostatečně „tvár-
ný	. Má vehementně podporovat každou reformu, která je mu shora několikrát
během života naordinována, jeho vlastní názor musí jít stranou. Stejně jako v mi-
nulém režimu je mu dáno zcela jasně najevo, že podpora oficiálních stanovisek
přináší prospěch a odpor bude naopak trestán. Ministr školství, mládeže a tělový-
chovy v otevřeném dopise všem pedagogickým pracovníkům napsal v souvislosti
s připravovaným zvyšováním učitelských platů, že

. . . zvyšování mezd nelze do budoucna zajistit jen a pouze plošně pomocí ta-
rifní složky platu. Nebylo by to správné. Ředitelé musí mít v ruce nástroj, jak
ocenit profesionalitu a aktivitu při realizaci školské reformy, a to bez ohledu na
věk a léta praxe. . . . 5 miliard Kč [se] dostane především k těm pedagogům, kteří
splní kritéria dotačního programu, jehož prostřednictvím se budou peníze rozdělo-
vat. . . . Aktivní a profesionální pedagog je ústřední postavou celého vzdělávacího
systému a hybnou silou probíhající reformy. [5]

Uvědomujeme si dostatečně jasně, jaké žáky a studenty vychovají tvární a při-
krčení pedagogové? Přejeme si skutečně takový vývoj našeho školství?

2.4 Pláč sborovny české

Novela zákona o pedagogických pracovnících „upravuje	 termíny pro zahájení
vysokoškolského studia pro ty pedagogy, kteří dosud příslušnou kvalifikaci ne-
mají – termín byl posunut z konce roku 2009 do konce roku 2014. Nepodceňujeme
přespříliš naše nevystudované „pedagogy	, dáváme-li jim na vyplnění přihlášky
k vysokoškolskému studiu více než šest let? Kolik let jim bude vyhrazeno na
vystudování, mají-li šest let pouze na podání přihlášky?
Maturanti, kteří mohou nyní do škol jako učitelé nastupovat, musí vyso-

koškolské studium zahájit do dvou let. Jak asi vypadají tito maturanti, kteří
žádnou vysokou školu nevystudovali a na vysoké škole dosud nestudují? Mohou
to být ti, kteří nějakou střední školou se čtyřkami prolezli a horko těžko vů-
bec odmaturovali a k jinému zaměstnání se nehodí! Budou tedy nyní vytvářet
„kádrovou rezervu	 pro naše školy a sborovny.
Neumím si představit, že nějaký podnik přijme řidiče, který se má do dvou let

přihlásit do autoškoly, že nemocnice přijme chirurga, který má do dvou let začít
studovat medicínu, že rekreační zařízení přijme plavčíka, který se má do dvou
let začít učit plavat, a ministerstvo zahraničních věcí tlumočníka, který má do
dvou let začít studovat jazyky. V našich školách je však možné všechno! Dobré
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učitele, kteří v minulých letech ze škol odešli, soustavně nahrazují důchodci a ne-
kvalifikované síly. Tento proces bude patrně pokračovat. Navíc se dnes ke studiu
učitelství již téměř nehlásí výborní maturanti a absolventi učitelství téměř do
škol nenastupují. Budeme tedy z nekvalifikovaných učitelů „vyrábět	 kvalifiko-
vané v tzv. kombinovaném (dříve večerním nebo dálkovém) studiu.
Zmíněná novela ukazuje pokračující, oficiálně nastolenou katastrofální de-

gradaci učitelské profese! Obsahuje mimo jiné i hrozbu pro nepohodlné učitele
s vlastním názorem:

Neprotestuj, nemel pantem, nahradí tě maturantem!

3 Co by opravdu měl pedagog znát a umět

Jak již bylo výše uvedeno, důraz by měl být kladen v první řadě na odbornou
a metodickou přípravu učitele (odborná a pedagogická kvalifikace, znalost před-
mětu a jeho vyučování) a na jeho další soustavný profesní růst. Prospěšné je
obyčejné předávání zkušeností, uvádění začínajícího učitele do výuky zkušeněj-
ším kolegou.
Učitel matematiky působící na základní škole by měl dobře znát matema-

tiku základní a střední školy, středoškolský profesor navíc základy matematiky
vysokoškolské. Určitý nadhled nad látkou, kterou vyučujeme, je totiž pro naše
dobré pedagogické působení nezbytný; k jeho rozvíjení slouží odborná literatura,
knihy a časopisy, seriózní vzdělávací akce, semináře, konference a letní školy.
Velmi užitečné jsou profesní kontakty a přátelství, která učitelé na těchto semi-
nářích navazují. Poctivě odvedená práce, rozšiřování obzorů, vidění souvislostí,
všeobecný rozhled, to vše vzbuzuje u studentů respekt.
Domnívám se, že by učitelé matematiky měli pečlivě sledovat Matematic-

kou olympiádu a obdobné soutěže, s profesionálním zájmem soutěžní úlohy řešit
a vést své studenty k účasti v soutěžích, v SOČ, resp. v jiných odborných ak-
tivitách. Na druhé straně by měl každý učitel chápat, že jsou i jiné předměty,
jiné zájmy, které mohou studenty plně zaměstnávat. Svůj předmět bychom měli
mít rádi, jeho vyučování by nám mělo přinášet uspokojení a radost, kterou nelze
ničím vyvážit.3

4 Být Člověkem

Jsem přesvědčen, že dobrý pedagog by měl být hlavně Člověkem, měl by mít
dobrý a vlídný vztah ke svým žákům a studentům. Nutným předpokladem je
obecně dobrý vztah k lidem, na němž lze mnoho postavit: motivaci k intenziv-
nímu pracovnímu nasazení a k dalšímu vzdělávání, obětování vlastního pohodlí,
seriózní přístup k profesi, přísnost, spravedlivost, ale velkorysost, nadhled atd.

3O učitelích a jejich působení ve školách, o vyučování a výchově jsem psal podrobněji
v článku [3].
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Uveďme na závěr srovnání učitelského působení dvou vrstevníků: básníka,
který byl profesí učitelem, a učitele, který byl též básníkem. Oba citáty se vzta-
hují k počátku devadesátých let 19. století.

Básník Otokar Březina (vl. jménem Václav Jebavý, 1868–1929) se o své pro-
fesi a o svých žácích vyjádřil takto:

Učitelství je těžký, robotný úřad vysilující duši, ochromující fantasii, pijící
sílu z organismu. Děti, přicházející do školy, jsou zlé, svéhlavé, bludně vycho-
vané bytosti, rafinované, zlomyslné, zhýčkané, zbloudilé, instinktivně nepřátelské
a ve velikém procentu úžasně neschopné. Vracím se po pěti hodinách vyučování
fysicky i duševně vysílen, disgustován, umrtven, zatemněn, tupý, mdlý a sešlý.
Pouze noc jest vyhrazena mé duševní práci, a i tu nedostavuje se vždy dispo-
sice, vstřebaná celodenním rozechvíváním nervového systému a stálým krváce-
ním intelektuálním.4

Zdá se, že Otokar Březina nebyl dobrým učitelem, že měl „jiné priority	
než vyučování, vzdělávání a výchovu žáků. K dětem neměl žádný vztah, svoji
učitelskou profesi chápal jako nutné zlo.
Srovnejme výše uvedená Březinova slova s následující vzpomínkou Vladi-

slava Šaka (1860–1943), vynikajícího českého středoškolského učitele matema-
tiky a deskriptivní geometrie, vysokoškolského profesora deskriptivní geometrie,
válečného korespondenta, diplomata, básníka a spisovatele. V předmluvě ke knize
bulharského básníka Kyrila Genčeva Christova (1875–1944), jednoho ze svých
žáků, který zcela ignoroval vědy matematické, V. Šak napsal:

Před 40 roky Kyril Christov, hošík asi 15letý, zapsal se do V. třídy reálného
oddělení sofijského gymnasia. Stal se mi nápadný svým výrazným nosem a horli-
vostí, s jakou si vybojoval místo v nejposlednější škamně školní síně. Záhy jsem
poznal, že ten neposedný klučík nikdy nestane se zbožňovatelem nauky Gasparda
Mongea. Při probírání nové látky vždy po lavicích jsem zkoumal vědomosti žáků
a rušíval jsem poklid i Kyrila Christova. Vždy mne překvapoval vyhýbavou odpo-
vědí a nesmiřitelným pohledem. Jeho pohyblivé ruce jednou při tom cosi chvatně
zastrkovaly do vnitřku škamny – byly to tužkou usmolené verše, jichž námě-
tem nebyla deskriptivní geometrie. Při zkoušce z dospělosti na Kyrila Christova
sneslo se milosrdenství Boží, jehož jsem byl poslušným nástrojem. Hlas svědomí
ukonejšil jsem pomyšlením, že Kyril Christov aspoň nikdy nezaviní sesutí se tu-
nelu, anebo mostu, vybudovaného podle jeho plánu. I druzí kolegové, stejně jako
já, byli přesvědčeni, že Kyril Christov, co živ bude, inženýrem se nestane. Filo-
logové zato rozplývali se chválou o básnickém nadání a bohaté znalosti mateřské
řeči toho přeubohého matematika. [8]

4Anně Pammrové dne 8. října 1892.



58 Jindřich Bečvář

Poznamenejme na okraj, že Vladislav Šak byl po celou dobu svých studií
rebelujícím žákem a studentem, jehož studijní výsledky v žádném smyslu nelze
označit za dobré. Vyrostl ve výraznou a široce uznávanou osobnost.

Poděkování

Tento příspěvek byl inspirován tím, co dnes a denně vidíme kolem sebe, tím,
co nás, učitele na základních, středních i vysokých školách, trápí a zneklidňuje.
Byl podpořen postoji všech, kteří se snaží při svém učitelském působení podle
svých sil a možností, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí poctivě vyučovat,
vzdělávat a vychovávat žáky, studenty, doktorandy a v neposlední řadě i své
kolegy. Z celého srdce jim děkuji!
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Od trojúhelníků ke kvadratické funkci

Helena Binterová, Eduard Fuchs

Abstrakt

V příspěvku je popsána možná propedeutika pojmů kvadratická funkce a parabola
v rámci výuky na základní škole. V sedmé třídě jsou tyto pojmy intuitivně zavedeny
při výuce vlastností těžiště trojúhelníku, v deváté třídě se tyto poznatky zužitkují při
výuce vlastností funkcí.

1 Úvod

O učebnicích matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia, které průběžně
připravujeme pro nakladatelství Fraus, jsme již několikrát učitelskou veřejnost
informovali (viz např. [4]). Kdybychom měli základní styl těchto učebnic cha-
rakterizovat jednou větou, jevil by se jako nejvýstižnější známý citát G. Pólyi
(1887–1985): Nejlepší způsob, jak se něco naučit, je – objevit to.
Svou podstatou je matematika odrazem reálného světa a současně je teore-

tickým základem a zdrojem mnoha aplikací. Proto – a nejen proto – by její vý-
uka měla probíhat na základě postupného vytváření jednotlivých pojmů a jejich
zařazování do poznatkových struktur, nikoliv formou předávání hotových po-
znatků a jejich „bezduchého	 algoritmizování. Ukazuje se, že pasivní transmise
(z pohledu žáka) vytváří poznatkový aparát, který umí žáci často reprodukovat,
nejsou však schopni jej použít na řešení úloh (podrobněji o této problematice viz
např. v [6]). Z toho vycházíme a pro žáky v učebnicích připravujeme řadu situ-
ací, při nichž k takovému postupnému vytváření pojmů dochází a to zpravidla
metodou objevování. Poznatek tak zůstává trvaleji uchován v paměti a žáci ho
dokáží dobře zařadit do poznatkových struktur (k problematice jejich utváření
viz např. [8]).
Ideu tohoto postupného vytváření pojmu demonstrujme na příkladu prope-

deutiky pojmu kvadratická funkce a parabola.
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2 Výuka v 7. třídě

V učebnici geometrie pro 7. třídu po probrání výšky v trojúhelníku, průsečíku
výšek a jeho vlastností uvádíme následující příklad (viz [3, s. 28]): Jakou společ-
nou vlastnost mají úsečky ZP , XP ′ a Y P ′′? (Viz obr. 1.)
V této podobě jde o „klasický	 školský příklad, v němž žáci ověří, že dané

úsečky jsou výšky a bod V je jejich průsečíkem. V současné době však nelze opo-
menout využití počítačů ve výuce. Proto uvedenou úlohu v učebnici doplňujeme
následujícím textem:
Na počítači se podívejte, po jaké křivce se bude pohybovat bod V na ob-

rázku, budeme-li pohybovat bodem Z po přímce rovnoběžné s přímkou XY . Co
je bod V ? Zkuste odhadnout, jaký tvar bude křivka mít.
V interaktivní formě našich učebnic, které vycházejí prakticky současně s „pa-

pírovou	 verzí, je situace samozřejmě připravena. Pokud vyučující tuto interak-
tivní učebnici k dispozici nemá, je odkázán na to, že si situaci ve vhodném
programu – např. v Cabri – připraví. Pokud neprovede ani to, ochudí tím žáky
o vhled, který se později zúročí.

Obr. 1

V Příručce učitele, která je ke každému ročníku učebnic připravena, se vy-
učující dočte, jak lze situaci, kdy se daný bod pohybuje po parabole, využít,
přestože žáci ještě neznají ani pojem parabola ani kvadratické funkce.

3 9. třída

V 9. třídě se k popsané úloze vracíme. V připravené úloze se žáci jednak vracejí
k vlastnostem trojúhelníků, při samostatné práci však současně mohou samo-
statně objevovat vlastnosti kvadratických funkcí. Při počítačovém experimento-
vání s kvadratickou funkcí mohou – kromě jiného – pozorovat roli koeficientů
u kvadratického a lineárního členu i význam absolutního členu v obecném zápisu
kvadratické funkce.
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Žáci dostanou následující zadání:
1. V některém geometrickém náčrtníku (např. Cabri II+) narýsuj vodorovnou

přímku p a vyznač na ní úsečku AB. Narýsuj rovnoběžku q s přímkou p. Na
přímce q zvol bod C. Sestroj trojúhelník ABC a narýsuj průsečík V jeho výšek.
Pohybuj bodem C po přímce q a pozoruj, jakou křivku bude opisovat bod V .
Použij nástroj Stopa ano/ne.
Pomocí tlačítka množina s programem Cabri vykresli křivku, která pohyb

bodu V při změně polohy bodu C naznačí. Zobraz osy a mřížové body v nákresně
monitoru. Použitím tlačítek Souřadnice a Rovnice získáš rovnici, která popisuje
pozorovanou křivku.
Pohybuj bodem C a popiš, jak se mění zápis rovnice křivky. Přemísti trojú-

helník ABC v souřadnicovém systému tak, aby se ti podařilo rovnici co nejvíce
zjednodušit. Jaký zápis je nejjednodušší a jaké poloze křivky odpovídá?
Možné varianty žákovského řešení jsou na obr. 2 a 3. Záleží samozřejmě na

vyučujícím, jaké další poznatky z takto připravené situace vytěží, zda využije
situaci k prohloubení dalších geometrických poznatků, k opakování základních
vlastností funkcí, k připomenutí mezipředmětových vztahů (naskýtá se například
bezprostřední souvislost s fyzikou) atd. Ve zmiňované Příručce učitele jsou tyto
a mnohé další možnosti samozřejmě uvedeny.

Obr. 2
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Na první část úlohy navazuje následující:
2. Sestroj podobný obrázek tak, aby přímka q ležela v opačné polorovině než

v první konstrukci. Celý postup opakuj. Co nyní můžeš říct o křivce, kterou opi-
suje průsečík výšek? Jaký je její zápis rovnicí tentokrát? Změnil se tvar a poloha
křivky? Je důležitá podmínka v zadání – přímka p je vodorovná? Jsou křivky
grafy funkce? Zdůvodni.
Mohli bychom křivku popsat rovnicí tvaru y = a · x2 + c nebo y = a · x2+ b ·

· x+ c? Zdůvodněte.
Co ovlivňují hodnoty parametrů a, b, c? Jak se mění tvar křivky při změně

těchto parametrů?
Jak bys nazval příslušnou funkci, když vidíš, jaká rovnice ji popisuje? Víš,

jak se nazývá křivka, kterou opisuje bod V ?

Obr. 3

V učebnicích důsledně dbáme na to, aby žáci výsledky svých experimentů
a pozorování nejprve samostatně formulovali. Učitelova role v této fázi výuky
spočívá v tom, aby korigoval nesprávné závěry případně nabízel další pohledy,
v žádném případě by však žákům neměl „vnucovat	 definitivní poznatky ani
nutit děti k rigoróznímu vyjadřování. Smyslem je, aby žáci opravdu samostatně
dovedli výsledky svých pozorování shrnout a vystihnout podstatné závěry svých
experimentů.
Tyto „žákovské	 popisy uvádíme pod heslem „Co jsme objevili	. Teprve v zá-

věru pak učitel s žáky probere terminologii, kterou budou ve výuce nadále užívat.
Tuto terminologii uvádíme ve „Slovníčku	.
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Možný výstup naší úlohy by tedy mohl být následující.

CO JSME OBJEVILI?

Průsečík výšek v trojúhelníku ABC opisuje při pohybu bodu C po rovnoběžce
s úsečkou AB křivku, kterou můžeme popsat rovnicí y = a · x2 + b · x + c.
Taková rovnice se nazývá kvadratická rovnice a proto i funkci můžeme
nazývat kvadratická funkce. Když bod C přesuneme do druhé poloroviny,
změní se hodnota parametru a na opačnou. Zvětší-li se vzdálenost rovnoběžek,
zvětší se hodnota parametru c a naopak. Změna velikosti úsečky AB se projeví
změnou velikosti parametru a. Parametr b ovlivňuje posun grafu kvadratické
funkce doprava a doleva.

SLOVNÍČEK

Grafem kvadratické funkce y = a · x2 + b · x + c je křivka, které se říká
parabola.
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Práce s nadanými žáky a cizinci v angličtině

Daniela Bittnerová

Abstrakt

Článek obsahuje informace o připravovaném kurzu pro učitele základních a středních
škol, kteří by měli zájem o výuku matematiky v angličtině či alespoň o získání základní
odborné terminologie a informací, pomocí nichž by byli schopni pomoci žákům, kteří
ještě neovládají český jazyk, např. dětem cizinců atd. Jsou uvedeny ukázky anglických
odborných textů ve strukturované verzi.

1 Úvod

Na Katedře matematiky a didaktiky matematiky se již mnoho let skupina pe-
dagogů zabývá výukou matematiky v angličtině. Nyní v rámci grantu FRVŠ
připravujeme kurz pro učitele základních a středních škol, který je má připravit
na výuku matematiky v angličtině. V současné době není již žádnou výjimkou,
že se ve třídě objeví žák či student, který ještě dostatečně neovládá český jazyk.
Naším cílem je, aby zájemci z řad učitelů byli schopni těmto dětem poskytnout
výklad v angličtině či alespoň doprovodný komentář k anglickému odbornému
textu.
Obvyklou praxí je, že učitel studenta odkáže na nějakou webovskou stránku.

Tyto stránky mají různou úroveň a málokdy plně vyhovují svým rozsahem.
Bohužel, až příliš často se v nich vyskytují faktické i pravopisné chyby, učitelé
míchají dohromady anglickou a americkou slovní zásobu a tím studenty spíše
matou – viz [7]. Je proto nutné volit tyto stránky velmi pečlivě. K tomu ovšem
nestačí znát obstojně anglicky, ale především je třeba něco o výuce v angličtině
vědět. Na velmi dobré úrovni je matematický slovník autorů Petry Langerové
a Michala Nováka z Brna, který vznikl také za podpory grantu FRVŠ. Lze jej
nalézt na adrese:

http://www.umat.feec.vutbr.cz/∼novakm/
slovnik matematicke terminologie/index cz.html

U každého pojmu v tomto slovníku je uveden český a anglický ekvivalent,
gramatické poznámky, oblast matematiky, do níž spadá, související pojmy a plno
dalších údajů. Rozsah slovní zásoby je na úrovni střední školy a vysoké školy
technického zaměření.
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2 Kurz pro učitele

Kurz, který připravujeme, bude organizován kombinovanou formou. Kromě spe-
ciálních distančních textů vytváříme i vlastní e-learningový modul, jenž bude
zájemcům o kurz plně k dispozici. Zvolili jsme již vytvořené a v současnosti
stále více využívané prostředí Moodle, do něhož postupně vkládáme materiály
pro studenty. Internetová adresa:

http://www.moodle.com a http://moodle.fp.tul.cz

Prostředí Moodle je používáno jako oficiální komunikační prostředek pro vzdě-
lávání dospělých – např. anglickou Open University, kde vznikl. Pro nás je výho-
dou, že jedním z hlavních vývojářů je bývalý student Fakulty strojní Technické
univerzity v Liberci Ing. Petr Škoda, který úzce spolupracuje s Centrem distanč-
ního vzdělávání Technické univerzity v Liberci.
V běžně dostupných encyklopediích najdeme mnoho různých definic e-lear-

ningu.
E-learning si mimo jiné můžeme představit jako soustavu moderních nástrojů,

postupů a procesů, s jejichž pomocí můžeme efektivně (ale přiměřeně) působit
na co největší množství smyslů a umožnit realizovat kvalitní a funkční proces
řízeného sebeučení (učení bez učitele) (viz [6]). Z praxe je známo, že e-learning
působí na zrak (přehledný strukturovaný distanční text, obrázky, grafy, videa,
tabulky atd.) a na sluch (slovní komentář, hudba atd.). Bohužel, často působí
na smysly i negativně, nejsou-li učební texty a pomůcky připraveny kvalitně.
Běžně bývá v praxi e-learningem mylně označována pouhá prezentace učeb-

ních textů na internetu, které byly přepsány z tištěné papírové podoby. Pak jde
o pouhý „e-reading	, nikoliv o „e-learning	.
Dnes již snad nikdo nepochybuje, že způsob prezentace může výrazně ovlivnit

efektivitu studia. Zásadou je, že studijní texty by měly připomínat průběžné
zapisování dobře organizovaných přednášek na tabuli. Proto jsme před lety začali
používat strukturované zápisy a ty nyní používáme i pro připravovaný kurz.
Různé ankety a besedy se studenty potvrdily, že grafická úprava textu je většinou
vítána – viz [2]. Přivyknutí novému zápisu ovšem vyžaduje jistý čas.
Uveďme si několik ukázek takto vytvořených strukturovaných zápisů:

Definition.
If m and n are positive integers, then

the [ floor
ceiling

of m/n is the [ largest
smallest

integer that is [ less than or equal to m/n,
greater .

(For example, the floor of 38/9 is 4 and the ceiling is 5.)

Definition. A field F is said to have characteristic[ 0 (of infinity), if it contains the subfield Q of rational numbers,
p Zp of integers mod p

(prime number).
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Example A.1. We show that 0 · a = 0.
0 + 0 = 0 T · a �0 is identity element for addition�
(0 + 0) · a = 0 · a. �distributive law on the left�
0 · a+ 0 · a = 0 · a. T− 0 · a �the same as adding the inverse of 0 · a�
(0 · a+ 0 · a)− 0 · a = 0 · a − 0 · a �we work separately on the

left-hand side and the RHS�
LHS: �addition is associative� = 0 · a+ (0 · a − 0 · a) = 0 · a+ 0 =
= �0 is identity� = 0 · a.
RHS: 0 · a − 0 · a = �adding of mutually opposite elements� = 0.
We conclude that 0 · a = 0.
Second Derivative Test for Local Maxima and Minima
If f ′(c) = 0 and f ′′(c)[ < 0,

> 0
then f has a local [ max imum

minimum
at x = c.

⋂• ⋃
•

Věta 5.3.2 (o derivaci inverzní funkce)
Nechť f je funkce spojitá a ryze monotónní v otevřeném intervalu I ⊂ R.
Nechť x0 ∈ f(I) a nechť existuje f ′(f−1(x0)).
Pak existuje i (f−1)′(x0) a platí:

Je-li f ′(f−1(x0)) �= 0, je (f−1)′(x0) =
1

f ′(f−1(x0))
,

f ′(f−1(x0)) = 0, [ (f−1)
′(x0) = +∞ [ pro f rostoucí,

(f−1)′(x0) = −∞ pro f klesající.
V těchto zápisech text čteme lineárně až k „vidličce	, kdy zvolíme odpoví-

dající variantu. Takto vytvořený zápis je přehlednější, na první pohled je vidět,
čím se jednotlivé varianty liší, a proto je snáze zapamatovatelný.
Porovnejme dvě verze téhož návodu, jak dokázat některé analogie věty o de-

rivování inverzní funkce:

Lineární verze:

(Instruction: Act upon similarly the proof of the theorem 5.3.2, take note of
it that for increasing function f , the condition x0 < xn → x0 (resp. condi-
tion x0 > xn → x0) implies the condition f−1(x0) < f−1(xn) → f−1(x0)
(resp. condition f−1(x0) > f−1(xn) → f−1(x0)), while for decreasing f , the
condition x0 < xn → x0 (resp. x0 > xn → x0) implies the condition f−1(x0) >
> f−1(xn)→ f−1(x0) (resp. f−1(x0) < f−1(xn)→ f−1(x0)).
From here, it follows that f ′

+ relates to (f−1)
′
+ and (f−1)

′
+ to (f−1)

′
−, for

increasing functions, while f ′
+ relates to (f−1)

′
− and f ′

− to (f−1)
′
+ for decreasing

functions.

Řazení alternativních vztahů lineárně pomocí „resp.	 a závorek činí text
nepřehledným. S tím souvisí i nevhodné používání jednoho typu závorek v ma-
tematických vztazích i v komentářích textu. Návod je pro samostatnou práci
studentů výrazně „nečtivý	.
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Strukturovaná verze:

Instruction: Act upon similarly the proof of the theorem V.5.3.2.
Take note of the following implication:
For increasing f : (x0 < xn → x0)⇒ [f−1(x0) < f−1(xn)→ f−1(x0)]

(x0 > xn → x0)⇒ [f−1(x0) > f−1(xn)→ f−1(x0)]
for decreasing f (x0 < xn → x0)⇒ [f−1(x0) > f−1(xn)→ f−1(x0)]

(x0 > xn → x0)⇒ [f−1(x0) < f−1(xn)→ f−1(x0)].
From here, it follows that
for increasing functions f ′

+ relates to (f−1)
′
+ and f ′

− to (f−1)
′
−,

for decreasing f ′
+ to (f−1)

′
− and f ′

− to (f−1)
′
+.

Důležitou pomůckou pro začátečníky je odborný slovník. Vytváříme psanou
i elektronickou podobu příručky, která není jen výkladovým slovníkem, ale ob-
sahuje i příklady na procvičení terminologie.
Při přípravě kurzu vycházíme z volitelného předmětu MAG, který za více

než deset let své existence prodělal jisté změny. V době svého vzniku byl vedením
fakulty požadován předmět, jenž by nejen naučil studenty anglickou odbornou
terminologii a práci s matematickým anglickým textem, ale aby obsahem na-
vazoval na některý povinný předmět, tedy aby studenti získali i nějaké nové
poznatky z oboru. Proto byly po pečlivém výběru do první části tohoto jedno-
semestrového předmětu zařazeny soustavy diferenciálních rovnic [3] a základy
teorie šroubových ploch [8, 9].
Praxe ukázala, že jeden semestr je málo. Při následující akreditaci se podařilo

předmět Matematika v angličtině rozdělit na dva jednosemestrové, na sebe volně
navazující předměty MAG a GEG, tedy na Matematiku v angličtině a Geometrii
v angličtině. Podařilo se tím získat více prostoru na aktivní procvičování odborné
terminologie i na úpravu obsahu.

3 Závěr

Připravovaný distanční text a další e-learningové pomůcky jsou průběžně vy-
tvářeny a doplňovány. Předpokládáme, že časem budou na internetu přístupny
nejen posluchačům naší fakulty, ale i všem zájemcům, kteří je nebudou využívat
komerčně.

Poděkování

Práce vznikla rámci grantu FRVŠ č. 1 544 „Příprava učitelů ZŠ a SŠ pro práci
s nadanými žáky a cizinci v angličtině	.
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Žákovská tvorba úloh

Jiří Bureš, Jarmila Novotná

Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na žákovskou tvorbu úloh jako na jednu z aktivit, které mohou vý-
znamně rozvíjet matematické kompetence žáků. Na případu tzv. originálních (slovních)
úloh lze dokumentovat to, jaké překážky musí žáci překonávat při vytváření a řešení
slovních úloh. Kromě velkého motivačního potenciálu přináší tato aktivita možnost
využít předchozí zkušenosti a postupy řešení při řešení nových úloh a nacházet nové
matematické modely pro úlohy, které jsou žáci již schopni vyřešit.

1 Úvod

Žákovská tvorba úloh je jednou z aktivit, kterými lze významně obohatit hodiny
matematiky ve škole. Žákům je během vlastní tvorby úloh umožněno přiblížit se
k podstatě matematiky jako vědní disciplíny [5] a rozvíjet tvořivé myšlení, jehož
rozvoj je často v rámci školské matematiky opomíjen i přesto, že tvořivost je
jednou ze základních schopností pro výzkum v matematice [7]. Žákovská tvorba
úloh navíc patří mezi očekávané výstupy podle RVP pro základní vzdělávání.
Existuje mnoho různých způsobů, jak je možné žákům specifikovat, jaké

úlohy mají tvořit. Žáci mohou např. tvořit úlohy, v jejichž zadání se vyskytují
předem daná čísla, nebo úlohy s daným matematickým modelem. Dále mohou
tvořit úlohy související s daným tématem, úlohy ke konkrétnímu příběhu nebo
reálné situaci (např. v rámci projektu nebo přípravy školních akcí). V tomto
článku se budeme zabývat žákovskou tvorbou originálních úloh.

2 Tvorba slovních úloh jako matematická aktivita

Tvorba slovních úloh je jednou z částí problematiky, která je v zahraniční litera-
tuře označována jako problem posing. V české literatuře věnované této aktivitě
neexistuje jednoznačný překlad tohoto termínu. Silver [6] popisuje problem po-
sing jako skupinu tří různých matematických aktivit:

1. Presolution posing – tvorba zcela nových úloh na základě zadané. situace

2. Within-solution posing – přetváření zadání úlohy v průběhu jejího řešení
(interpretace zadání).
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3. Postsolution-posing – obměňování výchozích podmínek nebo cílů úlohy již
vyřešené.

(Co když. . . ? Co když ne?)

Problem posing je v literatuře většinou vnímáno jako dobrá a efektivní me-
toda práce v rámci vyučování matematiky. Podle Silvera [6] je možné využít
tvorbu úloh např. jako diagnostický nástroj žákovského chápání matematiky
a matematických pojmů nebo nástroj ke zlepšení schopnosti řešit slovní úlohy.
Bonotto [1] poukazuje na skutečnost, že při aktivitách spojených s problem po-
sing žáci interpretují a kriticky analyzují skutečnost tím, že oddělují důležitá
data od nepodstatných, odhalují vztahy mezi nimi a rozhodují, jsou-li infor-
mace, které mají k dispozici, dostatečné k řešení daného problému. Tento proces
je identický s procesem, který probíhá mimo školu, při řešení reálných životních
problémů. V tomto článku budeme používat termín tvorba originálních úloh
s tím, že úlohou rozumíme vždy slovní úlohu.

3 Tvorba originálních úloh

Tvorba originálních úloh je součástí Presolution posing. Před zavedením pojmu
originální úloha se nejprve podíváme na následující skupinu úloh a zkusíme se
zamyslet nad tím, co mají jednotlivé úlohy společného a co mají rozdílného:

Úloha 1. V nejmenovaném stánku s rychlým občerstvením proběhl malý dopo-
lední průzkum prodeje hamburgerů, twistrů a sendvičů. Dohromady jich prodali
288. Bylo zjištěno, že hamburgerů se prodalo sedmkrát víc než twistrů a sendvičů
o osm víc než twistrů. Kolik prodali hamburgerů, kolik twistrů a kolik sendvičů?

Úloha 2. Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka pracovali o víkendu pro strýčka
Skrblíka. Skrblíkovi se ale zdálo, že všichni nepracovali stejně, takže jim odměnu
1 320 Euro rozdělil takto: Rákosníček dostal čtyřikrát víc než Vochomůrka, Kře-
mílek dostal šestkrát víc než Vochomůrka. Kolik peněz dostal každý z nich?

Úloha 3. Zákazník si objednal u firmy určité množství zboží. Při práci na dvě
směny je firma schopna vyrobit toto zboží za 15 dní. Zákazník nabídl zvláštní
prémii, pokud by zboží bylo vyrobeno rychleji. Ve firmě se rozhodli, že budou
pracovat na tři směny. Za jak dlouho vyrobí firma požadované množství zboží
při práci na tři směny, pokud každá směna vyrobí stejné množství zboží?

Jednotlivé úlohy je možné porovnat podle různých kritérií, my se v našem
příspěvku zaměříme na hledisko matematického modelu, který lze využít při
řešení daných úloh. První a druhou úlohu lze řešit pomocí stejného matema-
tického modelu (přímá úměrnost, vztah části a celku), kdežto na vyřešení třetí
úlohy tento model použít nelze a musíme použít jiný (nepřímá úměrnost). Pro
popsání těchto společných a rozdílných vlastností úloh zavedeme nyní následující
pojmy:



Setkání učitelů matematiky 73

Originální úlohou v rámci konkrétní skupiny úloh rozumíme takovou úlohu,
k jejímuž vyřešení je potřeba použít jiný matematický model, než u ostatních
úloh ze skupiny (viz Úloha 3).
Úlohy z jedné rodiny v rámci konkrétní skupiny úloh jsou takové úlohy,

v jejichž řešení se objevuje zcela nebo částečně stejný matematický model
(viz Úloha 1 a 2).
Konkrétní skupinu úloh můžeme tedy rozdělit na úlohy originální a úlohy

z jedné rodiny. Rozdělení se vždy vztahuje k dané skupině úloh. Při posuzování
stejné úlohy v rámci jiné skupiny se tak může z originální úlohy stát úloha patřící
do jedné rodiny a naopak. Vzhledem k tomu, že se některé úlohy dají řešit více
způsoby, mohou se objevovat různé varianty rozdělení úloh v rámci dané skupiny.

4 Popis aktivity

Tvorba originálních úloh proběhla na 3 pražských školách – v sekundě a tercii os-
miletého gymnázia a v 7. třídě ZŠ. Účastníky aktivity byli žáci ve věku 13–14 let.
Nejdříve byli žáci seznámeni s pojmy originální úloha a úlohy z jedné rodiny na
konkrétních příkladech. Poté měli žáci doma vytvořit úlohy, které přihlásí do
soutěže o originální úlohy. Úlohy odevzdávali učiteli, který je pak všechny zve-
řejnil ve třídě. Po zveřejnění všech úloh měli autoři možnost úlohy nahradit
jinými a všichni měli dané úlohy ve skupinkách vyřešit. Vyvrcholením aktivity
byla dvouhodinová společná práce, v jejíž první části měli žáci ve skupinkách
rozdělit úlohy podle příbuznosti. Ve druhé části proběhla diskuze v rámci celé
třídy, během které žáci porovnávali a odůvodňovali své rozdělení úloh a vytvořili
závěrečné rozdělení úloh. V rámci výzkumu jsme hledali odpovědi na následující
otázky:

• Jsou žáci schopni vytvořit úlohu podle určitého zadání?

Úkolem žáků bylo vytvořit originální úlohy. Vytvořené úlohy se vyznačovaly
velkou různorodostí zejména v kontextu, délce zadání, použitého jazyka, ale
i v správnosti a přesnosti zadání. Při pohledu na vytvořené úlohy je patrné,
že někteří tvůrci úloh hledali originalitu zejména v obsahu zadání a nezaměřili
se tolik na hledání originálních úloh z hlediska matematického modelu. Některé
úlohy obsahovaly formulační nepřesnosti, nejednoznačnosti i gramatické chyby.
Při následném řešení úloh docházelo často k diskuzím autorů úloh se spolužáky,
během kterých byli autoři často nuceni upravit úlohu tak, aby byla pro všechny
srozumitelná, správně formulovaná a řešitelná. Jako ukázku vybíráme původní
a opravenou verzi jedné z vytvořených úloh:

V obchodě se prodávaly zvýhodněné džusy. 1. den se prodalo
9
18
, 2. den

40 džusů a večer při kontrole zjistili, že
3
36
byly zapadnuty za regálem. Kolik

džusů bylo celkem?
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V obchodě se prodávaly zvýhodněné džusy. 1. den se prodalo
9
18
z celko-

vého množství, 2. den 40 džusů z celkového množství a večer při kontrole

zjistili, že
3
36
z celkového množství byly zapadnuty za regálem. Kolik džusů

bylo celkem?

• Jsou žáci schopni rozpoznat a vysvětlit shodné a rozdílné znaky
daných úloh a vybrat z nich úlohy, k jejichž řešení lze použít
stejný matematický model?

Při práci ve skupinách vznikaly různé možnosti třídění úloh. Některá třídění se
opírala o vnější znaky jako kontext úlohy, oblast matematiky, u jiných skupin se
podařilo roztřídit úlohy částečně nebo úplně podle matematického modelu. Bě-
hem společné diskuze ve třídě odhalovali žáci další společné znaky úloh. V jedné
třídě se žákům podařilo objevit analogii mezi počítáním pomocí zlomků a pro-
cent.

• Jaké kompetence mohou být rozvíjeny během této aktivity?

Během řešení a třídění úloh mají žáci možnost rozvíjet schopnost řešit (nestan-
dardně zadané) úlohy, odhalovat matematický model řešení úloh, hledat společné
a rozdílné znaky úloh a třídit úlohy podle konkrétního kritéria. Při řešení úloh
je často potřeba opravit a upřesnit některá zadání, což napomáhá ke zlepšení
schopnosti přesně formulovat matematickou úlohu. Při práci ve skupinách je
rozvíjena schopnost komunikace a spolupráce ve skupinách a žáci jsou nuceni
formulovat a prezentovat vlastní názor.

5 Závěrečné poznámky: Přínos pro žáky a učitele

Tvorba originálních úloh má řadu konkrétních pozitivních dopadů na žáky, jejich
přístup k matematice a jejich budoucí činnost v matematice. Při samostatné
tvorbě úloh se žáci dostávají do nové role v rámci vyučovacího procesu, kdy se
z pasivního příjemce úloh zadaných učitelem nebo učebnicí stávají samostatnými
tvůrci úloh a blíží se tak samotné podstatě matematické aktivity. Při tvorbě
úloh musí žák překonávat konkrétní překážky, jako např. formulační nepřesnosti,
srozumitelnost zadání pro ostatní, smysluplnost a reálnost zadání a výsledků.
V neposlední řadě musí žáci nestandardním způsobem aktivizovat znalosti nutné
k vyřešení úloh.
Zařazení tvorby originálních úloh do výuky představuje vhodný motivační,

pracovní a diagnostický nástroj pro zkvalitnění práce žáků i učitele v hodinách
matematiky. Nejnáročnější etapou pro učitele může být přimět žáky, aby vůbec
vytvořili nějaké úlohy. Motivující může být např. práce na společné sbírce úloh
pro mladší spolužáky, tématické projekty, soutěž o nejlepší úlohu atd. Způsob
zadání záleží vždy na konkrétních podmínkách a situaci.
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Při práci s vytvořenými úlohami se učitel musí někdy vypořádat s nesrozu-
mitelností, nejednoznačností, nesmyslností zadání a výsledků nebo neřešitelností
úloh. Nabízí se však možnost přenést zodpovědnost na žáky tím, že při řešení
slovních úloh si žáci nejasnosti opraví navzájem a učitel působí pouze jako or-
ganizátor a moderátor diskuze.
Tvorba originálních úloh je jednou z možností, jak vnést netradiční prvek

do výuky s tím, že oproti jiným alternativním metodám práce není pro učitele
tak náročná na přípravu jako např. interdisciplinární projekty, protože tvořivá
činnost je v rámci této aktivity vyhrazena žákům.
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Podnětná prostředí v matematice

primární školy

Jana Cachová

Abstrakt

Článek se zabývá otázkami zvyšování matematické gramotnosti žáka primární školy
a jejich odrazem v přípravě budoucích učitelů.

1 Otázky zvyšování matematické gramotnosti

Ve svém příspěvku se chci zabývat problematikou kultivování matematické gra-
motnosti žáků primární školy. Domnívám se, že v případě zvyšování matematické
gramotnosti žáka je nutné začít od učitele, tedy od přípravy učitele primární
školy.
V současné době v souvislosti s přeměnami našeho školství jsou stále aktuální

otázky, týkající se zlepšování kvality vyučování matematice.
Kvalita a charakter vyučování závisí v rozhodující míře na učiteli, na úrovni

jeho kompetencí a na jeho chápání smyslu, významu, podstaty matematického
vzdělávání, na jeho „přesvědčení
. . . Chceme-li změnit charakter vyučování, mu-
síme se snažit působit především na učitele, rozvíjet a kultivovat názory a pře-
svědčení učitelů a využívat k tomu různých nástrojů. [4]
Pod pojem přesvědčení učitele je možné podle mého názoru zahrnout vyu-

čovací přístupy, které učitel užívá, jeho představy o ideálním vyučování, vztah
k žákovi, explicitní obraz matematiky v duševním světě učitele, cíle vyučování,
priority ve vyučování atd., jde tedy o komplexní charakteristiku postoje uči-
tele k otázkám vyučování. Dobrý učitel dokáže sám najít vhodnou rovnováhu
mezi respektováním cílů školy, potřeb dítěte a specifikou vyučovaného předmětu
(tedy didaktikou matematiky). Dobrý učitel vede žáka k porozumění matema-
tice, k rozvíjení matematiky v mysli žáka, ne pouze k reprodukování učiva. Dob-
rému učiteli jde o pěstování matematické gramotnosti. Jak ale takového „dobrého
učitele	 vychovat? Jak zajistit, aby „dobrých	 učitelů bylo co nejvíce?
Za jednu z možných cest považuji rozšířit více mezi učitelskou veřejnost pově-

domí o tzv. podnětném vyučování (viz podrobně [5]), ve kterém učitel především:

• probouzí zájem dítěte o matematiku a její poznávání,
• předkládá žákům podnětná prostředí (úlohy a problémy) a vhodně s nimi
pracuje,
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• podporuje žákovu aktivní činnost,
• nahlíží na chybu jako na vývojové stádium žákova chápání matematiky
a impulz pro další práci,

• orientuje se na diagnostiku porozumění spíše než na reprodukci odpovědi.

Podnětné vyučování vede žáky k porozumění, nikoli k reprodukci, rozvíjí
vnitřní matematický svět žáka, pěstuje jeho matematickou gramotnost. Mno-
hým učitelům jsou tyto myšlenky blízké, některým se je daří realizovat v praxi,
aniž by své vyučování takto pojmenovávali. Domnívám se, že je vhodné vést di-
daktickou přípravu budoucích učitelů v duchu podnětné výuky, aby se studenti
blíže seznámili s jejími principy, vyzkoušeli si je takříkajíc „na vlastní kůži	
a měli tak možnost si na ně vytvořit vlastní názor.
Protože je řeč o pěstování a rozvíjení matematické gramotnosti, považuji za

nutné z široké škály různých vymezení na tomto místě uvést alespoň dvě, která
se mi zdají výstižná a ke kterým se přikláním. Pojem „matematická gramotnost

můžeme podle Kubínové [4] chápat ve smyslu „matematická kultura
. Ta zahr-
nuje mnoho složek, např. jazyk matematiky, numerické techniky, metody řešení
úloh, geometrickou představivost atd. Matematická kultura se pak jasně projevuje
ve zdatnosti (žáků, studentů i učitelů) užívat matematiku pro hlubší porozumění
světu. Matematickou gramotnost je tak možné chápat jako „funkční gramotnost
,
tedy jako kompetenci životní, to znamená jako kompetenci zpracovávat informace
a používat je při řešení praktického problému.
Podle druhého pojetí [6]: matematicky gramotný člověk umí vymezit, formu-

lovat a řešit problémy z různých oblastí reálného života. Umí hodnotit a posuzovat
správnost závěrů a tvrzení formulovaných na základě výzkumných šetření a stu-
dií, která se velmi často objevují ve sdělovacích prostředcích. Je si vědom toho, že
podmínkou pro úspěšné zařazení do společnosti je kreativní, flexibilní a praktická
adaptace na změny ve společnosti, která vede k celoživotnímu vzdělávání.

2 Ukázky námětů pro práci s žáky a studenty

Učitel na prvním stupni má tu výhodu, že může učivo, mnohdy snáze než uči-
tel na druhém stupni základní školy, propojit mezipředmětovými návaznostmi,
například v rámci projektů. Uvedu několik příkladů, které podle mne rozvíjejí
matematickou gramotnost a které je možné využít pro práci v primární škole.
Činnosti jsem vyzkoušela na seminářích didaktiky matematiky se studenty uči-
telství pro první stupeň. Potvrdilo se, že ani studenti nemají s nestandardními
úlohami dostatečnou zkušenost a že je zapotřebí při kultivování matematické
gramotnosti žáků začít právě u nich. Ukázky jsem volila tak, abych vycházela
z jednoho prostředí a ukázala, že je možné je propojit s různými tématy učiva
matematiky prvního stupně (mezipředmětové vztahy zde neuvádím, čtenář si je
jistě doplní sám).
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Jako první vyberu prostředí tangramu. Vybírám je úmyslně z důvodu, že
o něm a jeho didaktickém využití bylo napsáno mnoho prací, a přesto není
v praxi mezi učiteli využíván tak, jak by si zasloužil. Chci zde připomenout
několik úloh a ukázat, ke kterým tématům se vztahují. Věřím, že pokud učitelé
budou chtít s tangramem v hodinách matematiky pracovat, začnou v literatuře
hledat další možnosti jeho využití, popř. vymyslí sami své vlastní způsoby.
Úlohy, které zde v souvislosti s tangramem uvádím, se váží k tématům

zlomky, osová a středová souměrnost, podobnost, n-úhelníky, obsah, obvod. Po-
jmy podobnost a souměrnosti sice přímo nepatří do učiva prvního stupně, mám
na mysli propedeutiku těchto pojmů.
1. Žáci před sebou vidí obrázek tangramu (popř. jej dostanou do dvojice).
Překládáním papíru vyznačte ve čtverci všechny díly tangramu. Jednotlivé
díly vystřihněte.

Při skládání papíru podle obrázku je důležité, aby si žáci uvědomili poměry
mezi jednotlivými díly, aby sledovali jejich vzájemnou polohu. Není cílem
jim diktovat postup, ale nechat je, aby si vše sami (pokud se nedaří, mohou
i vícekrát) vyzkoušeli. Je zde výhodou, pokud pracují ve dvojici, či v menší
skupině, jelikož si mohou vzájemně pomáhat. Právě při překládání papíru
děti získávají první zkušenosti, mají možnost se s díly tangramu a jejich
vlastnostmi seznámit.

2. Žáci dostanou předlohu se vzory obrázků, které mají složit (např. podle
Krejčové, Volfové [3, s. 64–65]).
Podle předlohy skládejte různé obrázky.

Tato etapa je důležitá a motivační, domnívám se, že ji nelze vynechat. Jed-
nak děti poznají skutečnou funkci tangramu, jednak je skládání motivuje
k práci na dalších didakticky modifikovaných úlohách.

3. Z dílků tangramu skládejte různě velké „domečky	 a zlomkem určete, jakou
část domečku představuje jeho střecha (viz obr. 1).

Obr. 1

Děti mohou skládat další obrázky a pomocí zlomku vyjadřovat velikost
některé z jejich částí. Protože tangram vznikl jako výsledek překládání pa-
píru, nejsou jednotlivé díly hladké, ale zůstávají na nich pomocné přehyby,
které naznačují, z kolika menších trojúhelníků se skládají větší díly.
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O tom, že i pro některé studenty nebyla tato činnost jednoduchá, svědčí
skutečnost, že si sami pokládali otázky a hledali na ně odpověď, viz násle-
dující úloha.

4. Vyjádřete zlomkem, jakou část v obdélníku (na obr. 2a) představuje koso-
délník.

a) b)

Obr. 2

Výhodou je, že se dá s dílky dobře manipulovat a děti si je při hledání
odpovědi mohou přeskupit (viz obr. 2b).

5. Úloha navazuje na úlohu 3.
Z „domečků	, které jste sestavily, vyberte takové, které jsou navzájem
podobné.

Výhodou je, že při práci ve skupinách nebo dvojicích mají děti k dispozici
více dílků a mohou tedy vedle sebe složit více útvarů, aniž by je musely
bourat. O vlastnosti „je podobný	 si budeme s dětmi zatím pouze povídat
na základě jejich zkušenosti a intuice.

6. Další z úloh byla určena studentům.
Z dílků tangramu složte útvary, které

a) budou osově souměrné, ale nebudou středově souměrné,

b) budou středově souměrné, ale nebudou osově souměrné,

c) budou osově souměrné a zároveň i středově souměrné,

d) nebudou ani osově, ani středově souměrné.

Dětem bychom pouze zadali, aby skládaly obrázky, které budou hezké
a pravidelné, s tím, že by ověřovaly pravidelnost přiložením zrcátka. Je
možné, že by tak došly i ke středově souměrným útvarům, které zároveň
nebudou osově souměrné, atd.

7. Ze všech dílků tangramu složte postupně obdélník, čtverec, trojúhelník,
kosodélník, lichoběžník (hledejte k nim podobné útvary, které budou tvo-
řeny jen některými z dílků).
Zde se opět „podobný	 chápe na základě dětské intuice, děti ve skupině
diskutují, zda jsou tvary navzájem podobné či nikoli.

8. Sestavte ze všech dílků útvar s nejmenším (s největším) obvodem.
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Prostředí tangramu je možné rovněž propojit s prostředím čtvercové sítě –
žáci dostanou k dispozici čtvercovou síť (se čtverci o velikosti 1 cm×1 cm) a vy-
střihují tangram z této sítě – je pak možné lépe pracovat s obsahy jednotlivých
dílků tangramu.
Čtvercová síť může rovněž sloužit jako další prostředí, které lze propojit

s různými tématy matematického vyučování prvního stupně. Opět toto téma
v didaktice matematiky není nové (např. Hejný, Jirotková, 1999), ale domnívám
se, že v praxi škol rovněž není plně využívané.
Úlohy pro žáky (žáci pracují ve dvojicích, každý má k dispozici čtvercovou

síť se čtverečky 1 cm × 1 cm):
1. Ve své síti vyberte jeden mřížový bod (popř. jednotkový čtverec) – tam
ukryjte poklad. Nadiktujte svému spolužákovi ve dvojici cestu k pokladu.

Tento úkol je důležitou motivací a také slouží k seznámení žáků s prostře-
dím sítě.

2. Zakreslete do čtvercové sítě nějaký jednoduchý útvar (obrázek). Nadik-
tujte sousedovi, který váš obrázek nevidí, aby si jej zakreslil do své sítě
(diktujeme po „telefonu	).

Zde vycházím z práce Hejného a Jirotkové [1, s. 17–23]) – cílem je při-
pravit žáky na zavedení šipkového zápisu. Tento zápis považuji za vhodný
pro zavedení pojmu obvod čtverce a obdélníku. K šipkovému zápisu děti
dokáží samostatně dospět, je pro ně přirozený. (Např. návody pro stavby ze
stavebnic typu Lego šipky běžně užívají. Užil je také šestiletý Ondřej, když
chtěl zakreslit svou stavbu z kostek – předtím nebyl se zápisem záměrně
seznamován, měl jen zkušenost s návody ke stavebnicím).

3. Zakreslete do sítě čtverec, obdélník a opět diktujte sousedovi tak, aby podle
vašeho diktátu útvary překreslil do své sítě. Pokuste se tuto informaci
nějakým způsobem zapsat.

Děti postupně dospějí k šipkovým zápisům, později i k jejich zkracování –
↓↓↓→→→→↑↑↑←←←← nebo také 3↓ 4→ 3↑ 4←.

4. Tyto činnosti je možné zapojit do vhodného projektu – např. Návštěva ZOO
(popř. je možné vymyslet jiné vhodné činnosti, které splní stejný účel) –
děti při návštěvě zoologické zahrady pozorují tvary půdorysů klecí a voliér,
krokováním odhadují jejich šířky a délky, vše si zapisují. Ve škole zápisky
překreslují do plánku na čtvercové síti.

Cílem je dovést děti k pojmu obvod.

Činnosti spojené se čtvercovou sítí je možné dobře propojit se zápisem kó-
tovaných půdorysů krychlových těles. Se studenty jsme s krychlovými tělesy
pracovali podle Hejného a Jirotkové [1, s. 157–159]). Úkolem studentů pak bylo
vymyslet další podobné úlohy, které je možné řešit se žáky na prvním stupni.
Uvedu zde úlohy, které vymyslela jedna z dvojic studentek:
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1. Postavíme ze stejných dřevěných krychlí (dále je budeme označovat jako
„krychličky	) velkou krychli – 3 × 3 × 3 krychličky. Několik krychliček
odebereme. Vznikne tak nová stavba – „spodní díl krychle	. Zapište ji
kótovaným půdorysem.

2. Postavte vedle „spodního dílu	 otočený „vrchní díl krychle	 tak, abychom
jej po slepení jednotlivých krychliček mohli „přiklopit	 na „spodní díl	.
Zapište kótovaným půdorysem.

3. Jednodušší varianta – děti staví vedle stavbu tak, že pouze doplňují krych-
ličky, které chybí (bez překlápění) – opět zakreslí kótovaným půdorysem.

3 Závěr

Příklady činností, které zde uvádím, nejsou nové. Domnívám se ale, že v praxi
primární školy nejsou zdaleka tak využívány, jak by zasluhovaly. Chci upozor-
nit na skutečnost, že podnětná prostředí pomáhají rozvíjet matematickou gra-
motnosti žáků prvního stupně. Záleží ale samozřejmě na přístupu, jakým učitel
s daným prostředím s dětmi pracuje, zda dokáže využít didakticko-matematický
potenciál daného prostředí nebo úlohy rozmělní v posloupnost instrukcí, které
děti mechanicky vykonávají.
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Objemy těles Cavalieriho principem

aneb Jak je důležité míti filipa

Emil Calda

Abstrakt

Na rozdíl od středoškolských učebnic je v příspěvku Cavalieriho princip formulován
obecněji. S jeho pomocí jsou odvozeny vzorce pro objem koule, kulové úseče, anuloidu
a rotačního paraboloidu.

1 Úvod

V letošním roce uplyne 410 let od narození významného italského matematika
Bonaventury Francesca Cavalieriho (1598–1657), který je známý zejména vytvo-
řením metody pro určení objemů různých těles, označovanou dnes jako princip
Cavalieriho. V gymnaziální učebnici stereometrie [2] je tento princip formulován
takto:
Jestliže pro dvě tělesa existuje taková rovina, že každá rovina s ní rovnoběžná

protíná obě tělesa v rovinných útvarech se stejnými obsahy, mají tělesa stejný
objem.
V učebnici je tímto způsobem odvozen vzorec pro objem koule tak, že se

ukáže, že objem polokoule je roven objemu válce této polokouli opsaného zmen-
šeného o objem kužele do tohoto válce vepsaného. Cavalieri však tento princip
formuloval obecněji:
Jestliže pro dvě tělesa T1 a T2 existuje taková rovina, že pro každou rovinu

s ní rovnoběžnou je obsah jejího průniku s tělesem T2 roven k-násobku obsahu
jejího průniku s tělesem T1, je objem tělesa T2 roven k-násobku objemu tělesa T1.
Ke zjištění objemu tělesa T2 tedy musíme „uhádnout	, jaké těleso T1 známého

objemu je nutno vzít, abychom neznámý objem tělesa T2 mohli podle Cavalieriho
principu určit. A k tomu, abychom to „uhádli	, je dobré míti filipa, čímž je
vysvětlena druhá část názvu tohoto článku.
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2 Objem koule a její úseče

Pomocí této obecnější formulace Cavalieriho principu určíme objem koule ji-
ným způsobem, než který je v učebnici [2] ukázán.
Polokouli se středem S podstavy a poloměrem R = |SV | (těleso T2) spolu

s krychlí ABCDA′B′C′D′ s hranou délky R umístíme podle obr. 1 na rovinu α.
Za těleso T1 vezmeme těleso, které z této krychle zůstane po vyjmutí čtyřbo-
kého jehlanu s podstavou A′B′C′D′ a hlavním vrcholem A. Sestrojíme rovinu
MPQK, která je rovnoběžná s rovinou α a má od ní vzdálenost x ≤ R, a určíme
obsah obrazce, který je jejím průnikem s tělesem T1 (na obr. 1 je vyšrafovaný).
Vzhledem k tomu, že platí

|KM = |MP | = |PQ| = |QK| = R,

|AM | = |LM | = |MN | = |NT | = |TL| = x,

má tento obrazec obsah
S1 = R2 − x2.

Obr. 1 Odvození objemu polokoule

Protože rovina MPQK protíná danou polokouli v kruhu o poloměru R − x,
jehož obsah je

S2 = π(R2 − x2),

pro obsahy obou průniků platí

S2 = πS1.

Z této rovnosti podle Cavalieriho principu plyne, že objem V2 polokoule, tj.
tělesa T2, je roven π-násobku objemu V1 tělesa T1, takže platí

V2 = πV1 = π

(
R3 − R3

3

)
=
2
3
πR3,

odkud po vynásobení dvěma dostáváme výsledek:

Objem koule o poloměru R je roven
4
3
πR3.
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Podobně určíme objem kulové úseče, za kterou vezmeme část koule na
obr. 1 ležící v rovině MPQK a nad ní; středem podstavy této úseče je bod S0,
její výška |S0V | je rovna h.
Z předcházejících úvah je zřejmé, že obsah řezu této kulové úseče každou rovi-

nou rovnoběžnou s rovinouMPQK je π-násobek obsahu řezu této roviny a části
tělesa T1 ležící v roviněMPQK a nad ní. Znamená to, že podle Cavalieriho prin-
cipu platí V ′

2 = πV ′
1 , kde V ′

2 je objem této kulové úseče a V ′
1 je objem uvedené

části tělesa T1. Protože objem V ′
1 je roven objemu kvádru MPQKA′B′C′D′

zmenšenému o objem komolého jehlanu s podstavamiMNTL a A′B′C′D, platí:

V ′
1 = R2h −

[
R3

3
− (R − h)3

3

]
= h2

(
R − h

3

)
,

a tedy

V ′
2 = πh2

(
R − h

3

)
.

Objem kulové úseče, která je částí koule o poloměru R a má výšku h, je roven

πh2
(

R − h

3

)
.

3 Objem anuloidu

Pomocí Cavalieriho principu odvodíme dále objem anuloidu, tj. tělesa, které
vznikne rotací kruhu kolem osy, která leží v jeho rovině a neprotíná ho.

Obr. 2 Odvození objemu anuloidu

Anuloid vzniklý rotací kruhu o poloměru R, jehož střed S má od osy o1
vzdálenost a ≥ R, umístíme spolu s válcem s poloměry podstav R, výškou a
a osou o2 na rovinu α. Tato situace je znázorněna na obr. 2, který představuje
řez obou těles rovinou, v níž leží osa o1 anuloidu i osa o2 válce. Sestrojíme
nyní rovinu β rovnoběžnou s rovinou α, která má od bodu S vzdálenost x ≤ R,
a určíme obsah S2 jejího průniku s anuloidem a obsah S1 jejího průniku s válcem.
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Její řez s anuloidem je mezikruží, jehož hraniční kružnice mají poloměry a+r,
a − r, takže jeho obsah je

S2 = π
[
(a+ r)2 − (a − r)2

]
= 4π · ar = 4πa

√
R2 − x2.

Řez válce rovinou β je obdélník, jehož strany mají délky a, 2
√

R2 − x2, takže
jeho obsah je

S1 = 2a
√

R2 − x2.

Je tedy
S2 = 2πS1,

což podle Cavalieriho principu znamená, že pro objem V2 anuloidu a objem V1
válce platí

V2 = 2πV1 = 2π · πR2a = 2π2 · R2 · a.

Objem anuloidu vzniklý rotací kruhu o poloměru R, jehož střed má od osy
rotace vzdálenost a ≥ R, je roven 2π2R2 · a.

4 Objem paraboloidu

Objemem posledního tělesa, který pomocí Cavalieriho principu určíme, bude
objem rotačního paraboloidu (viz také [1]).
Představme si, že parabola y = ax2 procházející bodem P [R, h] se otáčí kolem

osy y, a bodem P veďme rovinu k této ose kolmou. Určíme objem V2 tělesa T2,
které je ohraničeno touto rovinou a plochou vzniklou rotací dané paraboly. Za
těleso T1 přitom vezmeme trojboký hranol, jehož podstava je pravoúhlý rovno-
ramenný trojúhelník s odvěsnami délky h a výškou d; jeho objem V1 je roven
h2d

2
.

Obr. 3 Odvození objemu rotačního paraboloidu

Obě tato tělesa umístíme podle obr. 3 na rovinu α a sestrojíme jejich řez
rovinou, která je s rovinou α rovnoběžná a má od ní vzdálenost v ≤ h. Řez
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hranolem je obdélník, který má obsah S1 = dv, řez tělesem T2 je kruh, pro jehož

poloměr r platí r2 =
vR2

h
, což určíme z podmínky, že bod Q[r, v] leží na parabole

y = ax2 =
hx2

R2
. Obsah tohoto kruhu je tedy S2 = πr2 = πv

R2

h
, což znamená,

že platí S2 = π
R2

hd
· S1.

Protože tato rovnost platí pro obsahy všech řezů obou těles každou rovinou
rovnoběžnou s rovinou α, platí pro objemy těchto těles

V2 = π
R2

hd
· V1 = π

R2

hd
· h2 d
2
= πR2

h

2
.

Objem rotačního paraboloidu s kruhovou podstavou s poloměrem R a výškou h

je roven πR2
h

2
, tj. polovině objemu válce paraboloidu opsaného.

5 Závěr

Na závěr bych rád vyjádřil naději, že čtenáři nahlédli užitečnost Cavalieriho
principu a přesvědčili se o tom, jak je důležité míti filipa, a také že chvilku postojí
u Cavalieriho pomníku, budou-li někdy v Miláně. Postát na Měsíci u kráteru
nesoucím Cavalieriho jméno se asi žádnému čtenáři nepodaří.
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Využití svobodného matematického softwaru

při výuce statistiky

Kamil Dedecius, Jana Kalová, Jana Vysoká

Abstrakt

Praktická výuka matematické statistiky s využitím moderní výpočetní techniky a softwa-
rového vybavení umožňuje vyučujícím i studentům demonstrace a rychlá řešení praktic-
kých či vzorových úloh. V současné době probíhá tato výuka velice často na kvalitním,
avšak drahém softwaru. Existuje přitom celá řada volně dostupných nekomerčních pro-
duktů, které lze zdarma využít nejen k výuce, ale i jiné činnosti. V tomto příspěvku
jsou některé z nich vyjmenovány a stručně charakterizovány.

1 Úvod

Výuka matematické statistiky (především cvičení) je v současné době realizována
převážně s využitím výpočetní techniky a odpovídajícího matematického soft-
waru. Na trhu je k dispozici hned několik velice kvalitních produktů, umoňujících
(nejen cvičné) statistické zpracování dat. Jmenujme například Matlab, Wolfram
Mathematica či Statistica. Jejich použitelnost při výuce je většinou plně zajiš-
těna, neboť umožňují více, než je v běžných kurzech potřeba. Uživatel (škola) si
tak vlastně připlácí za nepoužité funkce. Tento fakt by nebyl tak zásadní, nebýt
značných pořizovacích nákladů na specializovaný matematický software.
Druhým důležitým aspektem výuky s využitím komerčního (nejen) mate-

matického softwaru je jeho dostupnost pro studenty. Ne každý student si může
dovolit koupi produktu, který bude v naprosté většině využívat jen omezenou
dobu (např. semestr). Na tomto faktu nic nemění ani speciální studentské licence,
zpřístupňující software za podstatně nižší cenu. Přidá-li se k tomuto faktu vět-
šinou omezený počet počítačů na školách, již tak většinou vytížených a často
omezený počet licencí nezbytných k současnému spuštění více instancí jednoho
produktu, přistupují studenti k nelegálnímu obstarávání softwaru využívaného
při výuce.
Situace ve světě svobodného softwaru je přitom velice vstřícná – je dostupná

celá řada produktů, jejichž využívání je bezplatné a prakticky neomezené. Zmí-
něný fakt by mohl svádět k domněnce, že software zdarma nebude dosahovat



90 Kamil Dedecius, Jana Kalová, Jana Vysoká

kvalit softwaru komerčního. Tyto obavy jsou ovšem liché, neboť se většinou
jedná o produkty vytvářené a udržované akademickými pracovišti. Tímto argu-
mentem lze dobře vyvrátit i obavy z nedostatečné funkčnosti, neboť produkty
jsou často vyvíjeny k vědeckému výzkumu a jsou tedy odpovídajícím způsobem
vybaveny.
Využití svobodného softwaru při výuce je tedy přinejmenším doporučení-

hodné, škola i student získává produkt zdarma, škola jej navíc může využít
i k jiné než vzdělávací činnosti, k čemuž je u komerčních produktů často po-
třeba zvláštní (a zvlášť placená) licence. Student má rovněž možnost svobodný
software využít i mimo rámec vlastní výuky, např. při tvorbě závěrečných prací,
prací studentské tvůrčí činnosti apod.

2 GNU R

• http://www.r-project.org

GNU R je velmi oblíbený a často používaný softwarový produkt pocházející
původně z University of Auckland na Novém Zélandu, kde byl vyvíjen jako volně
dostupný interpret statistiky používaného jazyka S z Bell Laboratories. Tento
software může být provozován na operačních systémech GNU/Linux, Microsoft
Windows, Mac OS-X, BSD a dalších UNIX-like systémech.
GNU R se prezentuje jako integrované prostředí s možnostmi
• efektivní správy a zpracování dat,
• výpočetních operací na maticích a polích,
• statistické analýzy dat,
• grafického znázornění analyzovaných dat a výsledků analýz,
• programování vlastních metod a funkcí pro zpracování dat. Navíc je umož-
něno dynamické přilinkování kódu v jazycích C, C++ a Fortran, čímž lze
značně urychlit výpočetně náročné operace.

Hlavní síla GNU R spočívá v takzvaných balíčcích (packages), které k zá-
kladnímu softwaru přidávají další funkce a statistické metody. Kromě základní
statistické analýzy tak získává uživatel přístup k pokročilejším metodám, jako
testování hypotéz pomocí nejrůznějších statistických testů, lineárním i neline-
árním regresním modelům, metodám Bayesovské inference, metodám clusterové
analýzy, speciálním ekonometrickým metodám a modelům, neuronovým sítím
atd. V současné době je na serveru projektu registrováno 1 450 rozšiřujících
balíčků.
GNU R je v základní podobě ovládán pomocí příkazové řádky, což odrazuje

zejména studenty, jimž připadá poněkud archaický a nesprávně se domnívají,
že výuka probíhá na zastaralém softwaru. Pokud se nejedná přímo o studenty
matematiky či s matematikou úzce příbuzných oborů, je na místě zvážit využití
grafického rozhraní, které je pro současné studenty mnohem ergonomičtější. Exis-
tuje hned několik volně dostupných grafických prostředí, např.
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• JGR – Java Gui for R, vyvíjené na Augsburgské univerzitě,
• R Commander,
• RKWard,
• Statistical Lab – produkt Berlínské univerzity.

R je velice často využíván při výuce statistiky i na českých vysokých školách
především univerzitního typu.

Obr. 1 GUI RKWard

3 GNU Octave

• http://www.octave.org

Vývoj softwaru Octave započal kolem roku 1988 původně jako doplněk pro výuku
předmětu orientovaného na navrhování chemických reaktorů. Jedná se o příka-
zový interpret se syntaxí a datovou reprezentací velice podobnou jazyku Matlab.
Grafické operace realizuje stejně jako GNU R prostřednictvím rovněž svobod-
ného programu gnuplot. Stejně jako jeho komerční protějšek je rozšiřitelný pro-
střednictvím balíčků (u Matlabu nazývaných toolboxy). V případě Octave jich
je ovšem méně a jsou většinou omezenější. Tyto balíčky, vyvíjené komunitou
uživatelů, jsou dostupné na webu projektu Octave-Forge.
Díky značné kompatibilitě Matlabu a Octave je poměrně snadné realizovat

výuku na obou softwarech současně, nicméně je na místě upozornit studenty
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na drobná specifika. Příkladem budiž testování hypotéz, kde Octave dává méně
výstupů než Matlab (například nerozhoduje na předem dané hladině o zamítnutí
či nezamítnutí nulové hypotézy, ale dává

’
pouze‘ p hodnotu). Rovněž některé

příkazy se liší jménem.
Hlavní nevýhodou Octave je podobně jako u R absence grafického uživatel-

ského rozhraní. Praktické zkušenosti i zde ukazují, že studenti jsou tímto faktem
demotivováni a snaží se spíše nelegálně obstarat Matlab. Situaci lze ale jednoduše
řešit pomocí softwaru QtOctave, který tvoří zdarma dostupné dobře vypadající
rozhraní k Octave, dokonce i s podobnými okny jako Matlab.
Octave lze provozovat na MS Windows a GNU/Linux.

Obr. 2 GUI QtOctave

4 GNU Maxima

• http://maxima.sourceforge.net

GNU Maxima je software určený především pro symbolické algebraické výpočty,
nicméně lze jej použít i na výuku statistiky. Maxima je postavena na softwaru
Macsyma, vyvíjeném od roku 1968 do roku 1982 na americké MIT. Hlavní před-
ností tohoto softwaru je dobrá schopnost symbolických výpočtů, podobně jako
na Matlabu se Symbolic Toolboxem či na softwaru Wolfram Mathematica. Pro
grafické operace využívá již několikrát uvedený gnuplot.
Je vhodné zmínit nejen statistické možnosti programu Maxima, neboť jeho

využití při výuce matematiky může být opravdu značné. GNU Maxima totiž
mimo jiné umožňuje např.
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• řešení klasických algebraických rovnic,
• řešení diferenciálních rovnic, vč. využití Laplaceovy transformace,
• algebraické výpočty, hledání matic daných vlastností, výpočet vlastních
čísel a vektorů atd.,

• úlohy integrálního a diferenciálního počtu, určování limit,
• řešení úloh Laplaceovy transformace (vč. zpětné transformace),
• a mnoho dalších operací.

Maxima, stejně jako ostatní jmenované produkty, postrádá v základní po-
době grafické uživatelské rozhraní a ovládá se tedy prostřednictvím příkazového
interpretu. Jelikož je tento způsob ovládání zejména v případě symbolických vý-
počtů nepohodlný, je k dispozici GUI wxMaxima, a to jak pro GNU/Linux, tak
i pro MS Windows.

Obr. 3 GUI wxMaxima

5 Závěr

Jak příspěvek ukazuje, lze při výuce a studiu matematické statistiky využít
kromě komerčního i nekomerční software, jejichž kvality mohou být srovnatelné.
Hlavní výhodou svobodného matematického softwaru je dostupnost zdarma pro
komerční i nekomerční využití a ve většině případů rozšiřitelnost prostřednictvím
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balíčků. Nevýhoda většiny zmíněných produktů je spíše symbolická, spočívající
v absenci grafického uživatelského rozhraní v základní instalaci. Tento nedosta-
tek (z pohledu studentů) lze snadno řešit doinstalováním příslušných programů,
poskytujících toto grafické rozhraní. Důležitým faktem je, že uvedený software
lze provozovat nejen na svobodných operačních systémech jako GNU/Linux, ale
i na rozšířenějších MS Windows.
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Geometrické úlohy řešitelné vhledem

Barbora Divišová

Abstrakt

Tento článek se zabývá úlohami jednoduše řešitelnými geometrickým vhledem, které
přesto studenti řeší převážně algebraicky. V článku jsou uvedeny dvě konkrétní úlohy
a jejich správná geometrická řešení.

1 Úvod

Při své pedagogické praxi se stále setkávám s tím, že úlohy, které jsou snadno
řešitelné geometrickým vhledem, se žáci a studenti snaží řešit použitím alge-
braického aparátu. Hledají a zkoušejí různé vzorce, které by jim pomohly úlohu
vyřešit, a to i u úloh, na které jejich doposud získaný početní aparát nestačí, či
u takových typů úloh, které algebraicky ani řešitelné nejsou.

Obr. 1 Zadání ukázkové úlohy

Pro ukázku uvedu jednu z úloh, u které se žáci pokouší o početní vyjádření,
i když je možné úlohu vyřešit, aniž by bylo nutné cokoliv počítat či dosazovat
do vzorce. Pro mnohé mé studenty však zůstává řešení „neviditelným	. Tato
úloha je zadána graficky, jak vidíte na obrázku (obr. 1). Máme dánu kružnici
se středem S a poloměrem r. Úkolem je zjistit velikost úsečky x. Toto je jedna
z úloh, kterou nelze jednoduše algebraicky vypočítat, jelikož není dána přesná
poloha bodu na kružnici, který tvoří vrchol vepsaného obdélníka. Vedlo by to
na složité analytické vyjádření, se kterým by se museli „poprat	 jen studenti
posledního ročníku střední školy s větším zaměřením na matematiku. Navíc je
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to naprosto zbytečné. Úloha je jednoduše řešitelná pouhým geometrickým vhle-
dem. Pokud si v obrázku znázorníme i druhou úhlopříčku vepsaného obdélníku,
okamžitě vidíme, že se ve skutečnosti jedná o poloměr kružnice, a získáme tedy
i řešení x = r (viz [5]).
Tato úloha a mnoho dalších mne vedlo k hledání takových úloh, které jsou

algebraicky složitě řešitelné či dokonce neřešitelné, a k jejich zavádění do výuky
tak, abych u žáků postupně rozvíjela umění vidět v matematice. Současně mě
zajímalo, jaké strategie řešení žáci použijí a proč. Budu se zabývat úlohami, které
zde z nedostatku jiného názvu budu nazývat úlohy překonávající „vzorečkové
myšlení	 (úlohy typu PVM). Úloha z obrázku nahoře je právě tohoto typu.

2 Role obrázku v geometrických úlohách

Je patrné, že obrázek v zadání bude mít v úlohách typu PVM strategický vý-
znam. I když dnes geometrie popisuje i abstraktní a těžce představitelné objekty,
je neodmyslitelně spjata s obrázky, rýsováním a objekty, které můžeme její po-
mocí vymodelovat. Má spojitost nejen s představivostí, ale i s logikou (viz [3]).
Zadání geometrických úloh je znázorněno buď pomocí obrázku, nákresu, nebo

je popsáno slovy tak, aby bylo možné zadání jednoduše do podoby obrázku pře-
formulovat. Teď ale záleží na tom, jak se student v nákrese orientuje, zda je
pro něj pouhou vizualizací, či zda v něm dokáže vyčíst postup možného řešení.
K vyřešení je tedy potřebný jakýsi geometrický vhled do zadání úlohy. Kuřina
tento vhled označuje jako umění vidět v geometrii1 nebo obecně v matema-
tice, pomocí nějž můžeme informace, které jsou nám prostřednictvím obrázků
a náčrtků podávané, vnímat komplexně a ve více rozměrech (viz [2]). Znamená
to, že „obrázek nemá být jen grafickým záznamem toho, co vyjadřujeme slovy,
ale že má výrazně pomáhat při zavádění pojmů, při popisu postupů a při řešení
úloh	 (viz [2, s. 9]). Obrázky jsou tedy mnohem výstižnější než popis pomocí
slov, kdy jsou jednotlivé informace kladeny za sebou s určitou časovou sousled-
ností. A právě toto časové uspořádání velmi často neumožňuje celkový pohled na
popisovanou problematiku. K pochopení řešení navíc Kuřina doporučuje nejen
názorné obrázky, ale dokonce obrázky fázované, ve kterých jsou jednotlivé
kroky rozkresleny do sousledných obrázků.

3 Překážky ve využívání geometrických postupů

Můžeme si položit otázku: Proč se žáci vyhýbají geometrickému způsobu řešení
úloh? Co jim brání hledat jiné postupy řešení? Při zadávání PVM úloh hledají
studenti v první řadě algebraická řešení a snaží se používat spíše matematické

1Takové intuitivní řešení na základě zkušeností někteří autoři pojmenovávají jako „geomet-
ric eye�. [6]
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vzorce, se kterými se v průběhu studia již seznámili. Není tedy právě znalost vzo-
rečkového aparátu tím, co jim brání v dalším a hlubším uvažování nad zadáním
úlohy, či díky čemu je ani nenapadne hledat jiný, v našem případě geometrický
způsob řešení? Překážkou nemusíme chápat pouze chyby a špatné úsudky, ale
i znalost, která je pravdivá a užitečná v jiné oblasti studia. V minulosti tedy
byla v řadě případů úspěšně použita a právě proto se ji pak žáci a studenti snaží
využívat i v oblastech, kde však již nemusí být tím nejjednodušším způsobem
řešení či může vést k zanedbání řešení či být dokonce chybným úsudkem (viz [1]).
V našem případě je tedy překážkou znalost matematických vzorců a alge-

braických postupů, které jsou v podstatě správné a které se žákům při řešení
školních úloh již mnohokrát dobře osvědčily. Proto jim tyto znalosti brání v pře-
chodu k jinému způsobu řešení. Mohu se tedy připojit ke Kuřinovi, jenž ve své
publikaci Umění vidět v matematice kritizuje přístup dnešní školy, která používá
geometrii pouze k popisování různých rovinných či prostorových struktur. Geo-
metrie je navíc vyučována nesystematicky a v omezené míře. Přitom „geometrie
byla jako prvá disciplína již ve třetím století před naším letopočtem uspořádána
do logicky budovaného systému, který připomíná moderní axiomatiku	 (viz [3,
s. 10]). Domnívám se, že při zařazování vhodných geometrických úloh do výuky
matematiky, při kterých by žákům nestačily pouze základní geometrické doved-
nosti či algebraické výpočty, ale při kterých by se naučili „vidět v matematice	,
by bylo možné tyto překážky lépe překonávat. V následujícím odstavci uvádím
některé příklady právě takových úloh.

4 Příklady úloh typu PVM

4.1 Úloha Ploty zahrad

S touto úlohou jsem se setkala na videozáznamu hodiny matematiky z japonské
základní školy (viz [7]).

Znění úlohy: Na obrázku 2 vidíte plot mezi dvěma pozemky. Přestavte ho tak,
aby byl rovný (aby byl reprezentován úsečkou) a přitom se nezměnila výměra
obou zahrad.

Obr. 2 Zadání úlohy
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Správné řešení úlohy:2 Úlohu je možné řešit algebraicky, v tom případě by
bylo ale nutné pracovat s obrázkem jako s plánem v daném měřítku, změřit
jednotlivé strany zahrady a teprve pak s těmito daty pracovat. Takové řešení
ale není příliš přesné a už vůbec ne obecné. Proto za správný a nejpřesnější
způsob považuji řešení geometrické. To je navíc velice jednoduché a vychází ze
znalosti vzorce o obsahu trojúhelníku, ze vztahu mezi obsahem, délkou strany

a příslušné výšky (S =
a · va

2
, kde a je základna a va je výška na danou základnu),

se kterým se žáci setkávají již od sedmého ročníku základní školy. Úloha je však
komplikovaná, neboť ani jeden ze vzpomínaných dvou parametrů není vyznačen
ani zdůrazněn v obrázku nebo zadání úlohy. Dokonce ze zadání úlohy není jasné,
že řešení povede přes trojúhelník.
Řešit úlohu je nejvhodnější tak, jak naznačuji na obr. 3, v němž jsem si

vyznačila body A, B, C. Dále jsem body A a B vedla přímku a s ní rovnoběžnou
přímku p procházející bodem C. Nyní již trojúhelník ABC nelze přehlédnout.
Vzdálenost rovnoběžek AB a p nám také určuje výšku vc v trojúhelníku ABC.
Je tedy zřejmé, že při libovolném posouvání bodu C po přímce p bude obsah
trojúhelníku ABC zachován. Stačí tedy bod C posunout až na okraj zahrady
do bodu C′ nebo C′′, jak je vidět na obrázku.

Obr. 3 Správné řešení úlohy

Na japonské škole předcházela této úloze jiná úloha, kde si žáci uvědomili,
že trojúhelníky se stejnou základnou a stejnou výškou mají stejný obsah.

4.2 Úloha Cestička

Zadání této úlohy jsem našla v textu [4], kde jsou také popsány možné způsoby
řešení. Úloha mne zaujala, a tak jsem se rozhodla ji zařadit do výuky v hodinách
matematiky v 6. ročníku základní školy a v kvintě osmiletého gymnázia. Kromě
způsobů řešení, které uvádí Kuřina, jsem se setkala ještě s dalším způsobem,
pomocí něhož úlohu vyřešili moji dva žáci.
2Tato úloha má více správných řešení.
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Znění úlohy: Na obrázku 4 jsou nakresleny dvě cesty přes obdélníkovou louku.
Která zaujímá větší plochu?

Obr. 4 Zadání úlohy

Tuto úloha byla autorem zařazena mezi aplikační úlohy. Žáci by v ní měli
aplikovat matematické poznatky, které se již naučili. Úloha je také ukázkou toho,
že matematické dovednosti jsou uplatnitelné v běžném životě. Aplikační úlohy
mohou plnit i motivační funkci. Aby tomu tak skutečně bylo, musíme zejména
mladším žákům uvést důvod, proč je třeba počítat plochu nějaké cesty v poli.
Proto jsem pro žáky 6. a 7. ročníku úlohu přeformulovala:
Zemědělci nutně potřebují postavit cestu přes své pole. Chtějí ale zabrat co

nejmenší plochu pole, aby se výnosy příliš nezmenšily. Rozhodují se nyní mezi
dvěmi variantami vyznačenými na obrázku 4. Pro jakou možnost se rozhodnou?
Jaká cesta zabírá nejmenší plochu pole?

Správné řešení úlohy: Plocha cesty je v obou případech obsah obdélníkové
louky bez dvou ze tří shodných trojúhelníků. Cesty mají tedy stejné obsahy.
Tato úloha ale nemá pouze jediné řešení. Žáci 6. ročníku, kteří neumějí řešit

úlohu zadanou obecně, našli i jiný způsob, jak zjistit, že jsou obsahy ploch obou
cest shodné. Dva žáci si rozdělili obrázek na 25 shodných obdélníků, tak jak
naznačuje obr. 5. Jeden žák použil barev, tak jak tomu je na obrázku zde. Druhý
žák namísto stejných barev označil políčka stejnými čísly.

Obr. 5 Řešení žáků šesté třídy



100 Barbora Divišová

Oba žáci měli stejné argumenty. Tvrdili, že shodně obarvená či očíslovaná
políčka mají i stejnou plochu. Proto je možné přidat k cestě obarvené (očíslo-
vané) políčko, které leží mimo cestu. Potom zjistíme, že políčka v jednom řádku
obrázku můžeme poskládat tak, aby bylo vidět, že dohromady tvoří jeden obdél-
ník. Šikmá cesta stejně jako kolmá cesta zabírá jeden obdélník na každém řádku.
Mají tedy stejnou plochu.
Ještě zbývá dokázat, že stejně barevné obrazce mají opravdu stejný obsah.

Oba žáci mi to vysvětlili spíše intuitivně. Jeden z žáků vzpomenul i souhlasné
a střídavé úhly a věty o shodnosti trojúhelníků.

5 Závěr

V nejrůznějších publikacích můžeme nalézt mnoho podobných úloh. Bohužel
v učebnicích pro ZŠ a SŠ se neobjevují v příliš hojném počtu. Věřím, že za-
váděním takovýchto úloh do výuky matematiky můžeme rozvíjet myšlení žáků,
ukázat jim geometrické strategie řešení, dokázat jim, že nevede vždy jen jedna
cesta ke správnému řešení, a v neposlední řadě je přesvědčit o smysluplnosti či
využitelnosti geometrie. Přála bych si, aby moji studenti pod slovem geomet-
rie nehledali pouze přesné konstrukce, ale i logiku a nutnost zamyslet se nad
způsobem řešení.
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Výchova budoucích učitelů matematiky

Předstírání k nápravě nepomůže:

Učitelé se tváří, že vyučují,

a studenti, že studují

Vlastimil Dlab

Abstrakt

Tento stručný příspěvek se zamýšlí nad výchovou budoucích učitelů. Popudem k němu
je celosvětový propad školství a kultury, který pociťuje převážná většina společnosti
a téměř všichni pedagogové. Klesající úroveň výuky, a výuky matematiky především, se
týká škol všech stupňů, základních, středních i vysokých. V tom jsme patrně i zde, na
této konferenci, zajedno.
Otázkou tedy je: Kde vidět hlavní příčiny těchto nedostatků? Lze je v současné

atmosféře napravit, či dokonce odstranit? Jestliže ano, jakými kroky a jakým způsobem
se o to přičinit?

Každý z nás si je vědom, kolik konferencí už bylo svoláno, co řečnických
cvičení je provázelo, co papíru bylo popsáno a co financí na toto téma bylo vy-
plýtváno. A to v drtivé většině bez jakýchkoliv měřitelných výsledků směřujících
ke zlepšení existujících poměrů. Některé z příspěvků, často oděných do roucha
vědeckého výzkumu, hledají příčiny a cesty z tohoto bludiště v úpravách sylabů,
ve vylepšení poměru mezi počtem žáků a učitelů, ve zvýšení důrazu na domácí
úlohy, ve zmenšení důrazu na domácí úlohy atd. Jakoby autoři neviděli, nebo
nechtěli vidět, že jedním ze zásadních problémů je výchova budoucích učitelů
a z toho plynoucí současná nedostatečná úroveň učitelů matematiky na všech
stupních škol.
Nápravu můžeme očekávat pouze tehdy, jestliže o tomto problému budeme

mluvit bez obalu, tak, jak již ve 13. století naznačil papež Řehoř IX:

Utilius scandalum nasci permittur quam veritas relinquatur.
[Je nutné mluvit pravdu i za cenu vyvolání pohoršení.]

Obrněn tímto výrokem, dovoluji si na základě svých zkušeností tvrdit, že mnoho
učitelů matematiky (a zdůrazňuji, že na všech stupních škol, a nejenom v Če-
chách) je k výuce naprosto nekvalifikovaných a že ve výchově mládeže (a ob-
zvláště dětí na základních školách) nadělají více škody než užitku.
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Místo toho, aby základní školy využily přirozeného dětského instinktu ku
hrám, elementárním počtům a dětské zvídavosti, často, až přespříliš často, tyto
instinkty ubíjejí v osobě učitele či učitelky, kteří neumějí zodpovědět ty nejjed-
nodušší dětské dotazy a probouzejí v dětech strach z matematiky. Ano, světem
skutečně obchází strašidlo matematiky!
Jak jinak si vysvětlit, že většina třináctiletých dětí dá na otázku (v testu

z 8. třídy; viz [5])

Které z čísel (a) 1; (b) 2; (c) 19; (d) 20 je nejblíže součtu
7
8
+
12
13
?

prapodivnou odpověď (c) či (d)?
Jestliže koupíte svému šestiletému dítěti k narozeninám dva dorty, jeden

předem rozdělený na 8 dílů a druhý na 13 dílů, a dáte mu jeden kousek od
každého, domníváte se, že si myslí, že mu zbylo ještě skoro celých 19 dortů? Zdá
se, že za 6–7 let školní docházky ztratí i tuto přirozenou soudnost.
Poučením je též epizoda z jedné ze základních škol, kde žák na dotaz, kolik

je 3 + 5, hbitě odpověďel, že 3 + 5 = 5 + 3, protože sčítání je komutativní.
Matematika, která na úrovni základních a středních škol měla být jedním

z nejsnadnějších a nejpopulárnějších předmětů, se náhle stává strašákem. Co lidí
jsem potkal, kteří se pyšní tím, že „nebyli dobří v matematice	.
Samozřejmě, pro laika je těžké poznat, že učitel matematiky není na své

povolání kvalifikován; proto je cesta k nápravě obtížná. V jiných předmětech je
mnohem snazší posoudit znalost učitele: Snadno posoudíme, zda učitel angličtiny
mluví či nemluví plynně anglicky. Ale i sama dokonalá znalost oboru, v našem
případě matematiky, dobrého učitele nezaručí. Velice vážný problém je všeobecný
přístup k výuce matematiky, tak oblíbený na vysokých školách:Definice, věta,
důkaz, žádné příklady. A jak snadno se to přednáší (tj. „kopíruje	 z nějaké
knihy) a jak snadno se to zkouší!
Nedostatky ve výuce budoucích učitelů výstižně popisuje kniha Liping Ma [6].

Dovolte mi zde apelovat, aby tato kniha byla přeložena do češtiny. Ač se věnuje
základnímu školství, její dosah je univerzální. Každý pedagog by s ní nebo ale-
spoň s recenzemi, jejichž autoři jsou Richard Askey [1], Ed Barbeau [2] a Roger
Howe [4], měl být seznámen.
Je nutné, aby škola přirozený zájem dětí podporovala a rozšiřovala. K tomu

samozřejmě musí přispívat i výuka a výchova učitelů. Studenti učitelství by měli
vyžadovat od vysokých škol řádnou přípravu, která jim bezprostředně pomůže
v budoucím povolání.
Ma Liping zavedla ve své knize pojem důkladného porozumění základní

matematice (Profound Understanding of Fundamental Mathematics). Každá
hodina vyučování by měla směřovat k tomuto cíli. Výuka učitelů by měla být
vedena stylem i obsahem tak, aby zrcadlila práci v jejich budoucích třídách. To
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samozřejmně vyžaduje jiný, náročnější styl, jinou, zodpovědnější přípravu a vý-
běr látky. Základem by měly být vhodné příklady (a protipříklady) a přirozený
vývoj zavádění nových pojmů. Formální definice musí vyrůstat a být výsledkem
poznání a porozumění jednotlivým ilustracím. Zbavme se předstírání, že učíme
budoucí učitele abstraktní matematiku a že z toho mají nějaký prospěch. Dnes
většinou přednášíme „abstraktní	 matematiku a snažíme se studentům namlu-
vit, že přednášené látce rozumějí, jen abychom je mohli z opakování definicí a vět
bez hlubšího porozumění vyzkoušet. Takový přístup je nutno rázně změnit.
Každá hodina vyučování by měla být příběhem, historkou, která by žáky

přitahovala. Z každé hodiny vyučování by si měli žáci „odnést něco domů	. Řada
přitažlivých témat byla i s patřičným odůvodněním naznačena v Proceedings
of ESU5 [3]. Zde mi zbývá místo jen na dvě témata. Jedno se týká nepřímé
úměrnosti, druhé porozumění pojmu polynom (mnohočlen).
Řada učitelů se zajisté setkala s potížemi, jak přiblížit úlohy, které vyžadují

užití nepřímé úměrnosti. Jak jednoduše vysvětlit, že v případě, že jeden dělník
vykope příkop za 12 hodin a druhý za 6 hodin, jej spolu vykopou za 4 hodiny?
Předně, kopání příkopu nebude tolik přitažlivé a výsledek tolik překvapující,

jako když zadáme úkol o rychlosti jízdy autem. To se zdá být v České republice
aktuální.
Jedeme na výlet ze Srní do Prahy a zpět. Naším cílem je dosáhnout průměrné

rychlosti 60 km/hod. Kvůli zdržení způsobenému poruchou motoru byla naše
průměrná rychlost na cestě ze Srní do Prahy jenom 40 km/hod. Jakou průměrnou
rychlostí se musíme vracet do Srní, abychom splnili náš původní plán?
Základem je fyzikální rovnice

ujetá dráha=průměrná rychlost · čas, tedy d = v · t.

Máme-li na cestě ze Srní d = 40 · t1, na cestě zpět d = x · t2, potom je celkový
čas jízdy t = t1 + t2 a dostáváme t = d

(
1
40
+
1
x

)
. Odtud

2d =
2 · 40x
40 + x

· t,

a tedy průměrná rychlost je v =
80x
40 + x

. Jelikož v = 60, dostáváme x = 120.

Tudíž cestou nazpět bychom museli jet průměrnou rychlostí 120 km/hod! Po-
dobně, kdybychom chtěli dosáhnout celkovou průměrnou rychlost 70 km/hod,
museli bychom se vracet průměrnou rychlostí 280 km/hod.
To je překvapující. Vidíme též, že úloha nezávisí na ujeté vzdálenosti. Zde je

nutné rozebrat příklad podrobněji, neboť je velmi poučný: Vede ke studiu funkce

y =
2ax

a+ x
, jejímž grafem je hyperbola.
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Druhý příklad se týká tématu, kterému by se mělo věnovat více pozornosti. Je
závažný, neboť vysvětluje rozdíl mezi algebraickým (formálním) pojmem poly-
nomu a pojmem polynomu jako funkce. Tyto dva pojmy jsou často zaměňovány
a nejsou (ani v české literatuře) patřičně vysvětleny. Myslím, že je důležité, aby
každý středoškolský učitel základní rozdíl mezi nimi chápal. V každém případě
to pomůže osvětlit pojem funkce. Uvažujeme-li polynomy nad tělesem T , pak
jsou tyto dva pojmy identické právě tehdy, je-li těleso T nekonečné. V případě,
že těleso T má q prvků, je počet polynomiálních funkcí qq, zatímco (algebraic-
kých) polynomů je vždy nekonečně mnoho. Aritmetika zbytků při dělení celých
čísel daným kladným číslem p, obzvláště je-li p prvočíslem, nabývá v současném
technickém vývoji důležitosti, a je jen otázkou času, kdy se navrátí do středo-
školských osnov. Poznamenejme, že pro dvouprvkové těleso T = {0, 1}, máme
4 polynomiální funkce: 0, 1, x a x+ 1; zde

0 ≡ x2 + x ≡ x3 + x2 ≡ . . . ≡ (x2 + x) · P (x),
1 ≡ x2 + x+ 1 ≡ x3 + x2 + 1 ≡ . . . ≡ 1 + (x2 + x) · P (x),
x ≡ x2 ≡ x3 + x2 + x ≡ . . . ≡ x+ (x2 + x) · P (x),

x+ 1 ≡ x2 + 1 ≡ x3 + x2 + x+ 1 ≡ . . . ≡ x+ 1 + (x2 + x) · P (x),
kde P (x) je libovolný polynom.

Doufejme, že v přednášce bude čas na popsání konstrukce algebry cest daného
orientovaného grafu a na jednoduchou aplikaci, totiž zavedení algebry polynomů
jako algebry cest grafu s jedním vrcholem a jednou hranou (smyčkou).
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Jazyky aritmetiky

Milan Hejný

Abstrakt

Mechanizmus budování světa aritmetiky je popsán jako prorůstání tří sémantických
schémat (stav, adresa, operátor) do vznikajícího schématu aritmetického. Jsou popsány
dva edukační nástroje, které umožňují didakticky realizovat uvedený proces.

1 Úvod

Článek je inspirován článkem D. Jirotkové [4]. V obou článcích jsou formulovány
myšlenky našich společných úvah o didaktických cílech matematických jazyků
používaných ve vyučování matematiky zejména na prvním stupni ZŠ. Ve stu-
dii [3] poukazujeme na pestrost jevů geometrického světa a chudost objektů světa
aritmetiky. Odraz geometrických jevů v jazyce zkoumá zmíněný článek D. Jirot-
kové. Chudost aritmetických objektů je vyvážena trojicí sémantických schémat,
z nichž aritmetické poznání vzniká. Proces vzniku aritmetických představ roz-
kládáme do tří etap: 1) matematizace životní zkušenosti – tvorba sémantických
aritmetických schémat, 2) prorůstání schémat sémantických do vznikajícího sché-
matu aritmetického, 3) budování aritmetického schématu směrem k vzniku arit-
metické struktury. Důležitou roli, zejména u schémat sémantických, hraje původ
používaného jazyka. V tradičním vyučování je úkolem žáka osvojit si předložený
jazyk. V naší koncepci výuky orientované na schémata je žák uváděn do situací,
které od něj žádají, aby si samostatně vhodný jazyk vytvořil.
Kromě uvedených pramenů vychází článek z teorie kognitivních schémat

(viz [1, 2]) a fylogeneze matematických jazyků popsaných v monografii [5].

2 Schéma

V didaktické a psychologické literatuře najdeme širokou paletu interpretací ter-
mínu schéma. Našim potřebám vyhovuje interpretace, kterou nacházíme v knize
R. J. Gerriga [1, s. 244]:
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Teoretici vytvořili termín schéma k označení paměťové struktury, která za-
hrnuje klastry informací relevantní k porozumění. Základní vhled do teorií sché-
matu spočívá v tom, že v paměti nemáme jenom izolovaná fakta. Informace jsou
shlukovány do smysluplných funkčních jednotek.1

Pojem schéma se neomezuje na oblast matematiky, prostupuje všechny ob-
lasti našeho poznání. Jestliže se vás někdo zeptá na počet dveří nebo koberců ve
vašem bytě (domě), asi stěží odpovíte ihned. Ale když v mysli projdete všemi
místnostmi a spočítáte příslušné objekty, odpovíte spolehlivě. Z hlediska běžné
školní praxe by vaše liknavá odpověď byla kritizována, ale z hlediska převážné
většiny životních situací je tato znalost naprosto vyhovující. Je vyvozena ze
znalosti schématu vašeho obydlí. Toto schéma uchovává organizuje a vztahově
propojuje mnoho dílčích informací o vašem bytě (domě). Navíc schéma odolává
procesu zapomínání daleko účinněji než izolované údaje typu „v domě máme
14 oken	, které jsou do paměti vkládány učením se dat. Počet koberců i mnoho
dalších informací o svém obydlí máte ve svém vědomí uloženo ve schématu vašeho
obydlí, které nevzniká učením se, ale spontánně v důsledku činností, které člověk
v bytě dělá. Podobně se v naší mysli nachází schéma prostor naší školy, schéma
knih v knihovně, schéma učitelského sboru, schéma sportovců i klubů námi sledo-
vaného sportu, . . . Žádné z uvedených schémat nebylo vytvořeno systematickým
učením se, všechna jsou důsledkem spontánního získávání životních zkušeností.
Z hlediska budování aritmetického světa ve vědomí předškoláka a žáka prvních
ročníků ZŠ rozhodující roli hrají schémata: sémantická – ukotvená v běžné ži-
votní zkušenosti žáka a používající běžný jazyk a strukturální – existující bez
podpory sémantických představ a používající výhradně formalizovaných jazyků:
číslice, znaky+,−,×, :, <, >,=, dále tabulky, šipky, grafy apod.

3 Od sémantického schématu prstů k schématu aritme-

tickému

Již tříleté dítě ví, že slova jako tři, padesát, šestý, . . . , podobně jako slova modrý,
bílý, zelený, . . . patří nějak k sobě, i když významu slov nerozumí. Když se poz-
ději naučí říkanku „jeden, dva, tři, . . . 	 a vidí, že je zde třeba ukázat prsty,
začíná se slov zmocňovat aktivně. Zatím ale jeho slova nejsou v synchronu s jeho
prsty, a proto ještě stále významu slov nerozumí. Schopnost propojit synchronně
slovo a pohyb vyžaduje od dítěte čas a opakované úsilí. Jakmile se akustický
a kinestetický jazyk dostanou aspoň částečně do synchronu, vzniká dobrý před-
poklad k porozumění malým číslům. Dítě například počítá tři bonbóny po jed-
nom rytmicky „jeden, dva, tři	. Zde je již porozumění procesu počítání, ale

1Theorists have coined the term schemata to refer to the memory structure that incorporate
clusters of information relevant to comprehension. . . A primary insight to schema theories
is that we do not just have isolated facts in memory. Information is gathered together in
meaningful functional units.
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ještě není porozumění slovu „tři	. K tomuto porozumění dojde, až někdo po
popsaném procesu počítání dítěti řekne „zde máš tři bonbóny	 a dítě sdělení
porozumí: poslední slovo říkanky je počet bonbónů. Proces počítání se tak obo-
hacuje o koncept výsledku – o číslo tři. Později již dítě vazbu mezi procesem
říkanky a konceptem počtu použije aktivně. Když je například žádáno matkou
aby přineslo tři lžičky, otevře šuplík s příbory a tři lžičky říkankou odpočítá. Dítě
již rozumí idiomu „tři prsty	, „tři bonbóny	, „tři lžičky	, „tři panenky	, . . . ale
ještě nerozumí slovu „tři	. Představy dítěte jsou vázány na sémantiku a nemo-
hou bez ní existovat. Otázka „Kolik je dvě a jedna?	 nemá pro dítě ještě smysl.
Otázce „Kolik jsou dva prsty a jeden prst dohromady?	 rozumí. Slovo „prst	 je
potřebné.

Tabulka 1 Proces prorůstání sémantického schématu do schématu strukturálního

Konkrétní ilustrace – představa
čísla „tři	

Obecný popis

Sé
m
an
ti
ck
é
sc
hé
m
a

Paci, paci, pacičky
(později + synchron s pohybem)

Říkanka (+ synchron)

Jedna, dvě, tři prsty
(předměty)

Říkanka čísel

Jedna, dvě, tři+synchron s po-
hybem prstů

Synchron u říkanky čísel

A
ri
tm
et
ic
ké
sc
hé
m
a

Synchronizované počítání
předmětů jedna, dvě, tři prsty
(bonbóny, jablka, autíčka,
panenky, . . . )

Aktivní zvládnutí procesu

Počítání předmětů (prstů,
bonbónů) jedna, dvě, tři →
opakování slova tři předměty
(prsty, bonbóny)

Proces → pre-koncept; tvorba
izolovaných modelů

Porozumění idiomu „tři
předměty	

Porozumění izomorfizmu
a tvorba generického modelu

U počítání platí tři holuby= tři
prsty
Porozumění slovu „tři
 bez
podpory sémantiky

Porozumění konceptu

Odjevení vlastní grafické
symboliky: • • •, ///, . . .

Grafický žákův jazyk

Seznámení se s konvenční
symbolikou: 3

Konvenční jazyk
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Pak dojde k důležitému objevu, že chci-li sčítat dva holuby na jedné a tři
holuby na druhé střeše, mohu tak učinit sčítáním dvou a tří prstů. Tři holuby
lze modelovat pomocí tří prstů a z hlediska počtu jsou oba modely stejné –
izomorfní. Jednotlivé sémantické izolované modely „tři lžičky	, „tři holuby	, . . .
jsou nahrazeny modelem generickým, kterým jsou například „tři prsty	. Slovo
označující předmět se stává podružné, rozhodující je slovo označující počet.
V další etapě se číslo „tři	 uložené ve vědomí dítěte zbavuje sémantického

poručnictví. Bude schopno existovat samo. Dítě již rozumí otázce „Kolik je dvě
a jedna?	, neboť ví, že ji může řešit pomocí prstů, nebo kuliček na počítadle, . . .
Ví, že výsledek nezávisí na tom, jaký model k reprezentaci čísla použije. Důležité
jsou grafické modely: tečky, čárky, . . . , které dítě začne spontánně používat.
Nakonec konvenční jazyk přináší hlavní nástroj aritmetiky – číslici. Přichází
10 číslic ve společenství dalších znaků „+,−,=	. Popsaný proces prorůstání
sémantického schématu do schématu strukturálního zachytíme tabulkou, ve které
číslo 3 vystupuje jako typový objekt schématu.

4 Dvě další sémantická schémata: schéma adres a ope-

rátorů

Popsaná tvorba představy dítěte o čísle tři je neúplná. Uvádí jen jedno, byť
nejzávažnější sémantické schéma. Představa tří prstů nebo tří panenek popisuje
číslem stav. Proto příslušné schéma nazveme sémantické schéma stavů. Na budo-
vání aritmetického schématu se podílí další dvě sémantická schémata. U prvního
je číslem popsána adresa místa nebo času, u druhého je číslem popsán operátor
porovnání stavů nebo adres, nebo operátor změny stavů nebo adres.

4.1 Schéma adres

Číslo ve funkci adresy označuje buď místo, nebo čas. Když řeknu, že Mirek bydlí
ve třetím podlaží, označuji číslem 3 adresu místa. V tomto případě k číslu přidá-
váme tečku: 3. podlaží. Podobně jako adresu místa mohu vnímat sloupec na tep-
loměru, který ukazuje 12 ◦C. Ve výroku „T. G. Masaryk se narodil v roce 1850	
je číslem dána adresa času. Složitější adresou času je vyjádření „vlak přijede
v 15.14	; zde pracujeme s číslem vnitřně strukturovaným. Didaktický význam
adres zdůrazňuje fakt, že adresy umožňují porozumění záporným číslům. Tak
sklepy máme v podlaží −1, teploměr klesl až na −20 ◦C a bitva u Marathónu se
odehrála v roce −490. Schéma stavů neumožňuje porozumění záporným číslům.

4.2 Schéma operátorů

Číslo ve funkci operátoru označuje buď míru změny (Eva povyrostla o 3 cm),
nebo míru porovnání (Táta je o 3 roky starší než máma.). Porozumění operáto-
rům, zejména operátoru změny, má klíčový význam pro porozumění dynamic-
kým situacím jako jsou ty, které nacházíme v úlohách o věku, o setkávání běžce
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a cyklisty, o plnění bazénu, o práci apod. Víme, že všechny tyto úlohy předsta-
vují pro značnou část žáků druhého stupně nepřekonatelnou bariéru. Problém
spočívá podle našeho názoru v tom, že číslo jako operátor, na rozdíl od čísla jako
stavu, nebo čísla jako adresy přináší do představy žáka ještě dvě další, virtuálně
přítomná čísla. Řeknu-li, že Eva povyrostla o 3 cm, objeví se v mém vědomí oka-
mžitě existence dalších dvou čísel: výška Evy dříve a výška Evy teď. Radek, žák
4. ročníku, měl vyřešit úlohu: Na zastávce z autobusu vystoupilo 7 lidí, pak do
něj 5 cestujících nastoupilo. Jak se změnil počet cestujících v autobuse na této
zastávce? Hoch chvíli uvažoval a pak se zeptal, kolik bylo v autobuse lidí, když
přijel na zastávku. Zdálo se mu, že bez tohoto údaje úlohu řešit nelze. Podobné
zkušenosti s náročností operátorových úloh mají všichni učitelé.

5 Prostředí autobus a prostředí krokování

Existující školní praxe buduje aritmetické představy žáka v prvním a druhém
ročníku ZŠ především pomocí sémantického schématu stavů. Méně zkušeností
získává žák se schématy adres a operátorů. Navíc etapě prorůstání schématu
sémantického do aritmetického (v tabulce 1. je etapa orámována) je věnováno
méně času, takže někteří žáci již v tomto prvním období učení se matematiky
dochází k meta-kognitivnímu přesvědčení, že v matematice je důležité rychle
a správně odpovědět, tedy učit se sčítací a odčítací spoje zpaměti. Porozumění
matematice je zanedbáváno.
Výsledky experimentálního vyučování v letech 1975 až 1988 nás vedou k pře-

svědčení, že rozhodující pro porozumění matematice je budování schémat. Jde
o to, seznámit žáky s úlohovým prostředím, které umožňuje realizovat proces
pospaný v tabulce 1.

5.1 Prostředí autobus

Autobus je lepenková krabice a cestující jsou PET-láhve. Zastávky jsou jistá
místa ve třídě, jako stolek učitele, umyvadlo, mapa, tabule, skříň, . . . U každé
zastávky jeden žák dělá výpravčího. Autobus jede z výchozí zastávky na koneč-
nou. Na každé zastávce výpravčí realizuje vystupování a nastupování. Žáci vidí
jak cestující nastupují i vystupují, ale do autobusu (krabice) nevidí. Po hře se
učitel ptá, kolik cestujících dojelo na konečnou. U prvních her se žáci snaží prů-
běžný počet cestujících udržet v paměti, později si začnou vytvářet zápis. Učitel
se ptá náročnější otázky: Na které zastávce nastoupilo nejvíce cestujících?, nebo
Ve kterém úseku bylo v autobuse nejméně cestujících? apod. Žáci si tvoří zá-
pis, který zachytí nejen stav, ale celý průběh jízdy autobusu. Tak se někteří
dopracují k tabulkovému zápisu, který se pak stane naším konvenčním jazykem
autobusového prostředí. V tabulce se objevují čísla jako stavy i jako adresy i jako
operátory. Tato komplexnost dává prostředí autobus značný didaktický význam.



110 Milan Hejný

5.2 Prostředí krokování

Na podlaze třídy je řada značek. Po nich podle povelů žáci krokují. Příklady
povelů: 1) Dva kroky dopředu, pak tři kroky dopředu, začni, teď! 2) Jeden krok
dopředu, pak dva kroky dozadu, začni teď! 3) Tři kroky dopředu, pak jeden krok
dopředu, pak čtyři kroky dozadu, pak dva kroky dozadu, začni, teď! Každé číslo
je zde v roli operátoru změny. Složitější povel si žák nezapamatuje, musí si jej
zapsat. Opět vzniká potřeba tvorby grafického jazyka. Nakonec je přijat jazyk
šipek, ve kterém uvedené tři povely zapíšeme: 1) →→ | →→→, 2) → | ←←, 3)
→→→ | → | ←←←← | ←←.
Vedle krokujícího žáka A se ještě před krokováním postaví žák B. Když žák A

odkrokuje svůj povel, je třeba dát žákovi B povel s jediným číslem tak, aby po
jeho odkrokování opět stáli oba žáci vedle sebe. Ve výsledku může objevit i povel
typu „2 kroky dozadu, začni, teď!	. Tím se ve vědomí žáků buduje porozumění
číslům záporným a to již u žáka v 1. ročníku. Podrobně je toto prostředí teore-
ticky i didakticky rozpracováno ve studii J. Slezákové [6].

6 Závěr

Společně s D. Jirotkovou a J. Slezákovou zkoumáme a rozpracováváme sérii dal-
ších prostředí, která umožňují žákům budovat sémantická schémata podílející
se na rozvoji aritmetického schématu. Výsledky výzkumu jsou průběžně využity
v přípravě budoucích učitelů 1. stupně na Pedagogické fakultě v Praze. V sou-
vislosti s učebnicemi vydavatelství Fraus má náš tým možnost diskutovat didak-
tickou nosnost nové koncepce s mnoha učiteli v celé ČR. Několik učitelů, kteří
se aktivně k naší práci úspěšně přidali, posiluje naše přesvědčení o schůdnosti
navrhované edukační strategie.

Poděkování

Tento článek vznikl za podpory grantu VZ MSM 0021620862, Učitelská profese
v měnících se požadavcích na vzdělávání.

Literatura

[1] GERRIG, R. J. Text comprehension. In STERNBERG, R. J., SMITH, E. E.
(Eds.) The psychology of human thought. Cambridge : Cambridge University
Press, 1991.

[2] HEJNÝ, M. Schéma. In HOŠPESOVÁ, A., STEHLÍKOVÁ, N., TICHÁ, M.
(Eds.) Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice. České Budějo-
vice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, s. 81–122.

[3] HEJNÝ, M., JIROTKOVÁ, D. Svět aritmetiky a svět geometrie. In HEJ-
NÝ, M., NOVOTNÁ, J., STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.) Dvacet pět kapitol z di-



Setkání učitelů matematiky 111

daktiky matematiky 1. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická
fakulta, 2004, s. 125–135.

[4] JIROTKOVÁ, D. Jazyky geometrie. Článek v tomto sborníku, 2008.

[5] KVASZ, L. Patterns of Change. Birkhäuser, 2008.

[6] SLEZÁKOVÁ, J. Prostředí Krokování. In HOŠPESOVÁ, A., STEHLÍ-
KOVÁ, N., TICHÁ, M. (Eds.) Cesty zdokonalování kultury vyučování ma-
tematice. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
2007, s. 123–142.





Setkání učitelů matematiky 113

Výuka matematiky zrakově postižených

na střední škole

Jana Hozová

Abstrakt

Příspěvek je věnován výuce matematiky žáků se zrakovým postižením na střední škole.
Jeho cílem je poskytnout základní informace vyučujícím matematiky, kteří se v běžných
školách mohou „setkat� s těžce zrakově postiženým, neboť vzrůstá počet těchto žáků,
kteří jsou integrováni do hlavního vzdělávacího proudu. Naše speciální škola nabízí uči-
telům v takové situaci spolupráci a podporu.

1 Vzdělávání žáků se zrakovým postižením

Školský zákon vymezuje zrakově postižené (dále ZP) žáky jako žáky se speciál-
ními vzdělávacími potřebami, jejichž vzdělávání se uskutečňuje s pomocí pod-
půrných opatření. Právní předpoklady jejich vzdělávání jsou podrobněji dány
vyhláškou o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potře-
bami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a zákonem o pedagogických
pracovnících.
Vzdělávání žáků se zrakovým postižením se může uskutečňovat

• ve speciálních středních školách (existují např. gymnázium, obchodní aka-
demie, obchodní škola, odborná učiliště, konzervatoř, . . . pro ZP),

• v samostatných třídách, odděleních nebo studijních skupinách s uprave-
nými vzdělávacími plány,

• formou individuální integrace do běžných tříd.

Ve speciálních školách pro ZP jsou vzdělávací plány přizpůsobené po-
stižení žáků a výuka je většinou zajišťována speciálními pedagogy s aprobací
příslušného předmětu. Školy jsou vybaveny speciálními pomůckami a speciální
technikou. Samozřejmostí je užívání alternativní formy komunikace – Brailleova
písma. Žáci se ZP mají právo na bezplatné užívání speciálních učebnic a speci-
álních pomůcek.
Pro vzdělávání žáků individuálně integrovaných v běžných školách

je možné ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními vytvářet IVP.
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Škola by měla těmto žákům zajistit podmínky odpovídající jejich speciálním
vzdělávacím potřebám.
Současná legislativa podporuje vzdělávání žáků se ZP a také zlepšila pod-

mínky pro jejich individuální integraci. Integrace ZP žáka v běžné škole by však
měla být dobře uvážená a zodpovědně připravená, a to jak ze strany žáka a ro-
dičů, tak ze strany školy a vyučujících ve spolupráci s příslušným poradenským
zařízením (SPC, PPP). Zejména výuka přírodovědných předmětů klade na pří-
pravu vyučujících velké nároky, pokud nechtějí učivo jen redukovat a „odpouš-
tět	. Hledají většinou poprvé (a možná naposledy) metody a formy výuky ZP.
Nemají zkušenosti a často nemají k dispozici hmatové učebnice, neboť pokud
existují, jsou finančně náročné, a pro školy není samozřejmostí pořídit je pro
jednoho žáka. Spolupráce se SPC většinou funguje, ale je limitovaná odbornými
nároky předmětu střední školy.
Čím dál častěji naši speciální školu kontaktují žáci, jejich rodiče, učitelé a pra-

covníci SPC s žádostí o poradenské služby v oblasti středoškolského vzdělávání.
K úspěšnosti integrace totiž nestačí jen ochota a odhodlání integrovat nebo být
integrován, je třeba skutečně vytvořit speciálně pedagogické podmínky pro vzdě-
lávání. Právě proto se naše škola snaží rozšířit svou základní funkci o činnosti,
které by vyplnily mezeru na vzdělávacím trhu mezi poradenstvím prováděným
SPC při ZŠ, centry pomoci a podpory studia při VŠ, organizacemi SONS apod.
V současnosti poskytujeme tyto služby v rámci projektu „Poskytování tyflope-
dických služeb a metodické pomoci na podporu integrace zrakově postižených
žáků v oblasti středního školství	 (grantový program hl. m. Prahy). Snažíme se
být „otevřenou� speciální školou, jejíž pedagogové nabízejí své zkuše-
nosti, metodickou pomoc a některé pomůcky vyučujícím běžných škol.
Byly vytvořeny základní metodické materiály pro výuku matematiky, fyziky, bi-
ologie, IVT a na jaře roku 2008 se uskutečnily první semináře pro zájemce z řad
učitelů, rodičů a pracovníků SPC věnované výuce matematiky a IVT.

2 Výuka matematiky ZP

RVP SŠ pro výuku matematiky žáků se specifickými potřebami zdůrazňuje uží-
vání principu diferenciace a individuálního přístupu ke každému žákovi. Při vý-
uce ZP žáků to samozřejmě znamená uplatňovat určité úpravy učiva – toto při-
způsobení by však mělo znamenat předevšímmodifikaci učiva, ne jeho redukci
(opakovaně zaznělo při diskuzi v sekci Speciální pedagogika osob se zrakovým
postižením v březnu 2008 na IX. mezinárodní konferenci Speciální pedagogika
ve světle legislativních změn, kterou pořádala PF Univerzity Palackého v Olo-
mouci).
Pro vytváření správných představ je potřeba informace běžně vnímané zra-
kem (uvádí se asi 80 %!) zprostředkovat jinou formou s pomocí kompen-
začních pomůcek a speciálních metod dle druhu a stupně postižení žáka.
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2.1 Příprava speciálně pedagogických podmínek

Již před zahájením vlastní výuky by se měl vyučující seznámit se specifiky výuky
a s kompenzačními pomůckami zrakově postižených – navštívit např. speciální
školu či jiné zařízení, kde tyto žáky vzdělávají (Tyfloservis, SPC). Po seznámení
se stupněm a druhem postižení konkrétního žáka, jeho kompenzačními pomůc-
kami a speciálními potřebami následně připravovat speciální podmínky ve škole.
U ZP žáka, který píše černotiskem, zjistit optimální typ a velikost písma

(doporučuje se bezpatkové písmo Arial), kterým mu budou připravovány texty
a zadání písemných prací. Samozřejmostí by mělo být posazení žáka na místo,
které vyhovuje jeho požadavkům na osvětlení. Je vhodná lavice s polohovatelnou
zvedací deskou a případné dovybavení pracovního místa stolní lupou a dalším
zdrojem světla.
Pro nevidomého žáka škola by měla škola s předstihem zajistit dostupné

hmatové učebnice matematiky. Řadu učebnic pro gymnázia začalo vydávat Stře-
disko Teiresiás pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy uni-
versity v Brně. Texty učebnic jsou připraveny tak, že každá strana bodového
písma má černý podtisk běžným písmem, ve kterém každému braillskému znaku
odpovídá jednoznačný černotiskový ekvivalent, takže text může sledovat i vyu-
čující, aniž by přitom musel sám číst bodové písmo (tisk probíhá na objednávku,
informace http://www.teiresias.muni.cz). Nepříjemnou skutečností je, že neexis-
tuje braillský ekvivalent středoškolských M-F-CH tabulek. Pokud mají studenti
bez zrakového handicapu při písemných testech a ústních zkouškách k dispozici
tabulky, je nutné, aby součástí zadání u ZP byly i potřebné vzorce.
Základní pravidla pro přepis matematických textů do bodového písma ob-

sahuje Příručka pro přepis černotisku podle normy bodového písma (dále Pří-
ručka) [1]. Je nejnovějším návrhem české národní hmatové normy (celosvětově
platná norma neexistuje), kterou schválilo MŠMT ČR jako metodickou příručku
pro učitele. ZP ji po zaregistrování v knihovně K. E. Macana obdrží v hmato-
vém vydání zdarma (http://www.ktn.cz). Pro vyučujícího je k dispozici vydání
Příručky v černotisku.
Nevidomý žák by měl být vybaven kalkulátorem s hlasovým výstupem, např.

kalkulátorem v notebooku nebo elektronickém zápisníku Arie, který umožní pro-
vádět numerické výpočty středoškolské matematiky v průběhu hodiny (žádost
o kompenzační pomůcku pomůže zprostředkovat sociální pracovník, event. SPC,
SONS). Slabozraký žák může využívat kalkulátor v notebooku, který je vyba-
vený speciálním zvětšovacím softwarem (ZoomText, Magic).

2.2 Specifika výuky matematiky ZP

Odlišný zápis matematických výrazů v Brailleově písmu (dále BP) klade
velké nároky na přesné vyjadřování vyučujícího. Všechny výrazy se zapisují line-
árně, a tak například při zápisu zlomku je nutné hlásit jeho začátek i konec, při
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čtení zlomku užívat vždy pojmy čitatel a jmenovatel (nápovědě vidícím „nahoře	
resp. „dole ve zlomku	 nevidomí rozumějí, ale v BP platí „vlevo	 resp. „vpravo
od zlomkové čáry	). Podobně je nutné u výrazů s indexy hlásit začátek a konec
indexu, aby žák bez zrakové kontroly rozlišil a správně zapsal výrazy 2x+3 resp.
2x+3, an+1 resp. an+1. Zavedení každého nového pojmu je nutné vždy dopro-
vázet informací o správném symbolickém zápisu v BP v souladu s Příručkou.
Zrakově postižený student potřebuje na práci zpravidla více času

a je proto nutné tempo přizpůsobit jeho možnostem a schopnostem.
Pro žáka se zrakovým postižením je náročná už samotná orientace v zadání

úlohy. V BP i zvětšeném černotisku je text mnohem delší a žák ho nemůže
vnímat jako celek, potřebuje delší čas na jeho čtení. Delší čas potřebují zrakově
postižení i pro rozbor úlohy, je-li její součástí grafické zobrazení situace (např. při
zkušebních státních maturitách Maturita bez handicapu bylo pro těžce zrakově
postižené studenty stanoveno 100% časové navýšení, při přijímacích zkouškách
na VŠ to bývá zpravidla 50 %).
Při vytváření názoru užíváme reliéfní grafiku, plošné i 3D modely

aj. hmatové pomůcky.
V naší speciální škole připravujeme reliéfní obrázky na fuseru (zařízení umož-

ňující vytvářet nízký jednoúrovňový reliéf na speciálních termopapírech), přímo
v hodinách kreslíme na kreslence (rýsovací souprava pro nevidomé) nebo tvo-
říme obrázky užitím Pichtova stroje. Při výuce matematiky se osvědčují i velmi
jednoduché papírové modely a šablony, jejichž používáním někdy nahrazujeme
rýsování.

(
2a2 − 4a+ 2

a2 + 1
:
6a − 6
a4 − 1

)
:

a+ 1
3

fF|CPAL|Cq d|YPA r|C{AL|Cq r
r|Ap RF|KPA d|K{AL|Yq d|Apt R
RFA r|A{|Ip

Obr. 1 Ukázka přepisu algebraického výrazu do Brailleova písma. Nevidomý musí
přečíst 2,5 řádku textu.

2.3 Brailleovo písmo – námět pro matematiku

I když už učím ve škole pro zrakově postižené řadu let, stává se mi čas od času
i ve vyšším ročníku, že spolužáci studenta píšícího BP „přiznávají	 absolutní
neznalost systému zapisování v tomto písmu, protože sami používají černotisk.
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Někoho vůbec nenapadne se o to zajímat, někomu se zdají ty tečky „příliš
neuchopitelné	. Občas se setkám i s člověkem, který se o BP živě zajímá, ale
nevěří, že by je mohl sám číst. Je překvapen tím, že vidící učitel nekontroluje
zápis hmatem, ale zrakem. Připadá mi, že právě tato neznalost někdy zbytečně
zvětšuje pocit „ jinakosti	 nevidomého spolužáka a že seznámení s BP je při-
rozené a prospěšné nejenom pro matematickou zajímavost.
V BP každému písmenu abecedy odpovídá jeden znak tvořený kombinací

maximálně šesti bodů základního znaku (plného znaku, šestibodu). Číslice se
zapisují znaky písmen a až j s prefixem číselného znaku.
Úvodní seznámení může proběhnout zábavnou formou. Soutěž v luštění

zprávy zapsané BP pomocí přiloženého klíče proběhne stejně jako luštění Mor-
seovy abecedy.
Nabízí se vydat se se žáky na „výlet	 do historie zapisování čísel (kdy

a kde se používal nápad zapisovat čísla písmeny?) a numeračních soustav.
Další možnost vnést matematický pohled se naskytne při vysvětlování pojmu

podmnožina. Příklady vyhledávání všech podmnožin dané množiny a určování
jejich počtu končí potvrzením hypotézy 2n pro množinu o n prvcích. Nabízí
se výpočet pro 6-prvkovou množinu a hledání odpovídající reálné situace anebo
přímo zadání příkladu: Kolik znaků lze vytvořit v 6-bodovém základním systému
BP?
Později se při probírání kombinatoriky ke zmíněné úloze znovu vracím

a ukazujeme si další souvislosti:
Kolik existuje různých znaků BP, které jsou vytvořeny jedním, dvěma, . . . , šesti
body? Kolik jich je celkem?
Chápeme-li mezeru jako znak, dostaneme postupně součet všech kombinačních
čísel 7. řádku Pascalova trojúhelníku:(
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tj. 1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1 = 64
Výpočet celkového počtu všech znaků lze připomenout také jako V ′(6, 2) =

= 26

Zobecněním vztahu (1) vytvoříme hypotézu:(
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Tento vztah lze pak na závěr dokázat užitím binomické věty.
Samotný popis reliéfního bodu a reliéfní čáry je zajímavý z hlediska geomet-

rie. Jejich popis může být námětem v planimetrii, stereometrii i analytické
geometrii. Reliéfní bod má tvar paraboloidu, reliéfní čára je parabolickou plo-
chou (optimální parametry viz [2]).
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Žákovské projekty – jedna z možných cest

ke změně rolí ve vyučování

a rozvoji žákovských kompetencí

Miroslav Hricz, Věra Olšáková

Abstrakt

Předložený článek se zabývá možnostmi rozvíjení žákovských kompetencí při realizaci
žákovských projektů. Zároveň ukazuje, jak se mohou role ve vyučování vyvíjet. Nabízí
ukázku dvou projektů a myšlenkovou mapu jednoho z nich.

1 Úvod

Ve vyučování matematice se snažíme maximálně využít žákovskou aktivitu, tvo-
řivost i schopnost pracovat samostatně či spolupracovat ve skupině. Dlouhodobě
se proto věnujeme práci se žákovskými projekty. Řadu svých zkušeností jsem již
publikovali.

2 Projekt „Srdeční činnost�

I. Projekt jsem realizoval dvakrát – na jaře 2007 v 8.ročníku, ve kterém jsem
vyučoval matematice od 6. ročníku. Realizaci jsem nemohl dokončit podle
původního plánu (návaznost v 9. ročníku) z důvodu změny působiště.

II. Podruhé jsem projekt realizoval v listopadu 2007 v 8. ročníku (vyučoval
jsem v této třídě druhý měsíc).

2.1 Popis třídy

Jednalo se o žáky 8. třídy, při první realizaci prospěchově spíše průměrná až
podprůměrná třída, ve druhém případě nadprůměrná třída průměrný prospěch
v matematice je zde 2,14.
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2.2 Realizace projektu

I. Žáci obdrželi pracovní list v hodině rodinné výchovy. Projekt byl realizo-
ván právě v tomto předmětu a též v hodinách přírodopisu a matematiky.
Žáci zpracovávali řešení úkolů. Posléze práci odevzdali. Problém vznikl, že
více než polovina třídy nesplnila úkol 8. Tuto situaci jsem řešil ranními
měřeními tepové frekvence (od 7.15). Musím konstatovat, že všichni až na
jednu žákyni všechna měření provedli a mohli jsme se zabývat grafy. Jed-
nalo se o rozvoj intuice v oblasti funkčního myšlení, zejména o vlastnosti
funkcí, slovního popisu funkce, definiční obor a obor hodnot.

II. V případě druhé realizace byl postup obdobný. Nenastala problematická
situace s řešením úkolu 8 (problém se vyskytl pouze u jednotlivců). Jistou
komplikaci způsobila skutečnost, že téma ještě nebylo probráno v hodi-
nách přírodopisu. Žáci mnohem častěji využili internet, případně školní
knihovnu. Ve školním roce 2008/2009 se k výsledkům a prezentacím pro-
jektu vrátíme a vyvodíme některé matematické závislosti a jejich vlast-
nosti.

2.3 Role učitele

Jako učitel jsem byl více v pozadí, více v roli pozorovatele, též v roli komentátora
jednotlivých prezentací výsledků práce. Tuto roli jsem přijal v obou realizacích
projektu.

2.4 Katalogový list

Srdeční činnost

Téma: Funkce, zpracování dat, zdravý životní styl – civilizační choroby
Ročník: 8. (duben a květen 2007, listopad 2007)
Doba trvání: původně plánovaný jako krátkodobý, realizován vzhledem k okol-
nostem jako dlouhodobý
Místo realizace: mimo školu, ve škole možnost konzultace, skupinová práce ve
škole
Kooperace: nejprve samostatné zpracování, později práce ve skupinách
Zadání:
1. Napiš definici zdraví podle WHO.
2. Napiš, jak se projevuje srdeční činnost navenek.
3. Popiš první pomoc při zástavě srdeční činnosti.
4. Popiš stavbu srdce podle obrázku.
5. Rozhodni, zda platí následující tvrzení. Svou odpověď vysvětli.

a) Chlopně cípaté leží na počátku plicní tepny a srdečnice.
b) Plicnice vede okysličenou krev z pravé komory do plic.
c) Okysličená krev se z plic vrací do levé síně plicními žílami.
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d) Velký oběh: Srdečnice vede okysličenou krev z pravé komory do celého
těla. Krev zbavená kyslíku se vrací do pravé síně.

6. Vyjmenuj civilizační choroby. Jak je možné předcházet jejich výskytu?
7. Z vyšetření srdce – EKG – vyčti co nejvíce informací.
8. Tepová frekvence je počet srdečních stahů za minutu. Zaznamenávej tři-
krát denně po dobu jednoho týdne svoji tepovou frekvenci do tabulky. Ke
každému údaji napiš, jaké činnosti jsi se před zjišťováním tepové frekvence
věnoval/a. Narýsuj graf.

Cíle projektu:
• nácvik schopnosti spolupracovat ve skupinách
• propedeutika vlastností funkcí
• prevence civilizačních chorob

3 Projekt: „Výstavba číselných oborů�

3.1 Příprava projektu – učitel

Výstavba číselných oborů

Typ projektu: motivační, aplikační
Školní rok: 2007–2008
Termín konání: březen, duben 2008
Třída: 6., 7., 8., 9.
Poznámky: Jde o interdisciplinární projekt. Projekt je navržen tak, aby v ur-
čitém ročníku pracovali žáci v číselném oboru, který již mají minimálně jeden
rok procvičený a zažitý. Žák tak má možnost v průběhu čtyř let získat lepší
přehled o výstavbě číselných oborů, doví se o historii – proč a jak tyto obory
vznikaly. Tím lépe pochopí danou problematiku a zejména si lépe vše zapama-
tuje. Zde spatřuji největší přínos tohoto projektu, protože jde o učivo pro žáky
dost obtížné a těžko zapamatovatelné. Do budoucnosti bych chtěla vypracovat
vyučovací hodiny, ve kterých s žáky na projektu pracuji na interaktivních tabu-
lích. Prozatím využívám dataprojektor a počítačovou učebnu.
Cíle projektu:
Výukové cíle projektu: umožnit, aby si žáci prožili „vznik jednotlivých číselných
oborů	
Učební cíle pro žáka: umožnit, aby žáci použili poznatky, které doposud pou-
žívali odděleně, v jednom kontextu a ve vzájemné vazbě (přirozená čísla, celá
čísla, racionální čísla, reálná čísla). Seznámí se s početními postupy, které se
používaly v historii, což povede k porozumění početních postupů a používaným
algoritmům.
Čemu se mají žáci naučit: experimentovat, naučit se práci organizovat a syste-
matizovat
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Rozvoj klíčových kompetencí:

• kompetence k řešení problémů: žák zaznamenává výsledky zkoumání, vy-
vozuje závěry ze získaných poznatků, diagnostikuje chyby a navrhuje nové
řešení

• kompetence komunikativní: žák porozumí různým typům textů a záznamů,
kterých je zde dostatek, přemýšlí o nich, reaguje na ně

• kompetence k učení: žák efektivně využívá propojení a systematizace zvlád-
nutého učiva v praktickém životě

• kompetence sociální a personální: žák účinně spolupracuje ve skupině, po-
dílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, přijímá
novou roli ve skupině

• kompetence občanská: žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich
vnitřních hodnot, je schopen se vcítit do situace ostatních lidí

• kompetence pracovní: žák vytváří časový harmonogram práce na celém
projektu, stanoví a zaznamená kriteria pro výrobu plakátu, vyplní dotazník

Doba trvání projektu: Dlouhodobý: průběžně v jednotlivých předmětech –
libovolný počet hodin při práci mimo školu, možnost konzultace s učiteli
Místo realizace projektu:

• ve vyučování matematice
• v jiném předmětu: výtvarná výchova, dějepis, jazyk anglický, zeměpis a in-
formatika

• mimo školu

3.2 Myšlenková mapa projektu

Myšlenkovou mapu projektu „Výstavba číselných oborů	 naleznete na obr. 1.

4 Závěr

Závěrem lze říci, že při studiu rozvíjení klíčových kompetencí v projektovém
vyučování se projevilo, že jejich rozvoj je dlouhodobý nepřetržitý proces vyža-
dující součinnost všech působících faktorů. Žákovské projekty v matematice tak
sehrávají při rozvoji kompetencí nezanedbatelnou roli. Z dotazníkového šetření
vyplývá, že žáci velmi rádi pracují na projektech. Zjistili jsme, že velmi pří-
nosná je prezentace výsledků a příprava na ni. Zde se velmi silně posiluje rozvoj
komunikační kompetence.
Důležitým faktorem je pozitivní klima podporující všestranný rozvoj klíčo-

vých kompetencí, což ve vyučování může zajistit jen dobře připravený a správně
motivovaný učitel.
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Obr. 1 Projekt „Výstavba číselných oborů	 – pojmová mapa
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Počítačová podpora výuky

deskriptivní geometrie na MFF UK

Jana Hromadová

Abstrakt

V příspěvku jsou prezentovány základní formy počítačové podpory výuky deskriptivní
geometrie na MFF UK. Jedná se jednak o volně přístupné materiály vystavené na
webových stránkách autorky a dále o nově vyučovaný předmět Grafický software ve
výuce deskriptivní geometrie.

1 Úvod

V posledních letech se výrazně rozšířily možnosti počítačového zpracování dat.
Rychle se rozvíjejí, případně vznikají nové grafické softwary. Aby naši absolventi
uspěli v praxi, je nezbytné nejen ve vlastní výuce tyto softwary používat, ale též
naučit posluchače pracovat s nimi.
Proto se v tomto školním roce poprvé vyučoval předmět Grafický software

ve výuce deskriptivní geometrie, který byl paralelně veden i jako vzdělávací kurz
pro učitele středních škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Další formou podpory výuky jsou studijní materiály zveřejněné na webových

stránkách autorky.

2 Studijní materiály

V minulém roce vznikly webové stránky věnované výuce deskriptivní geometrie
pro studenty učitelské kombinace M–Dg. Stránky obsahují kromě sylabů jednot-
livých předmětů také materiály používané na přednáškách a cvičeních a další
úlohy na procvičení látky, některé i s řešením. Veškeré materiály jsou tvořeny za
pomocí softwarů Design Cad a Rhinoceros, prezentovány jsou ve formátu PDF.
Dosud vytvořené materiály nepokrývají zatím dostatečně veškerou probíranou
látku, cílem pro tento rok je webový server doplnit o partie týkající se význam-
ných ploch technické praxe (plochy přímkové, plochy rotační, plochy šroubové
a jiné). Jedná se o partii výuky výrazně zaměřenou na aplikaci deskriptivní
geometrie v praxi. Cílem je tvorba podpůrných studijních materiálů multimedi-
álního charakteru (softwarové aplikace, fotografie, pracovní listy).
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3 Výuka

Od tohoto semestru se na MFF UK začal vyučovat nový předmět Grafický soft-
ware ve výuce deskriptivní geometrie. Posluchači v něm získají přehled o soft-
warech zaměřených na geometrii a grafiku. Podrobněji se seznámí programy
DesignCad a Rhinoceros. Výuka probíhá paralelně s výukou deskriptivní geo-
metrie, studenti se kromě tvorby technických výkresů učí počítačově modelovat
momentálně probíranou látku (rotační plochy, přímkové plochy apod.).

4 Závěr

Počítače mohou pomoci studentům s horší prostorovou představivostí k jejímu
trénování. Vytvářené studijní materiály i výuka grafických softwarů přispívají
ke zlepšení kvality přípravy budoucích učitelů deskriptivní geometrie.

Poděkování

Tento článek vznikl za podpory grantu FRVŠ 1047/2008.
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Podivuhodný svět pravděpodobností

Magdalena Hykšová

Abstrakt

Narůstající množství peněz prohraných v různých hazardních hrách a loteriích velmi
názorně dokládá, jak se v praxi projevuje zákon velkých čísel v kombinaci s nedosta-
tečným všeobecným povědomím o elementárních principech počtu pravděpodobnosti.
Cílem příspěvku je jednak upozornit na význam výuky pravděpodobnosti na základních
a středních školách, jednak ukázat jednu z možností, jak lze žáky ke studiu této disciplíny
motivovat.

1 Úvod

Bezprostřední motivací pro volbu názvu a zaměření tohoto příspěvku byla práce
na překladu knihy kanadského profesora statistiky J. Rosenthala [1]. Tato pu-
blikace čtenáře bez jakéhokoli matematického vzdělání nenásilným a poutavým
způsobem přivádí k pochopení podstaty teorie pravděpodobnosti a statistiky.
Přesvědčuje jej také o tom, že náhodnost, nejistota a pravděpodobnost nás
všechny provázejí na každém kroku a jejich pochopení je proto nezbytné k hlub-
šímu porozumění světu, k lepšímu rozhodování v denních záležitostech i ke zmír-
nění nejrůznějších obav. Podobný cíl by měla mít i výuka matematiky na zá-
kladní a střední škole. Děti by si z ní měly odnést představu, že v teorii prav-
děpodobnosti se nejedná jen o suchopárné házení mincemi a kostkami či o tahy
koulí z osudí, a ze školy by měly vycházet vyzbrojené alespoň základním „prav-
děpodobnostním	 uvažováním, které jim umožní udělat si správnou představu
o údajích, jimiž je budou zahrnovat politici, firmy provádějící průzkumy veřej-
ného mínění, lékaři, farmaceutické firmy, biologové či provozovatelé heren, kasin
a loterií. Pravděpodobnosti v různých oblastech života jsou věnovány příspěvky
A. Kalousové, I. Saxla a M. Špinkové v tomto sborníku. Proto se zde zaměříme
na oblast hazardních her, která se možná na první pohled jeví poněkud vzdá-
lenější, avšak mnoha lidem zasahuje do života velmi výrazně: podle statistiky
Ministerstva financí ČR1 prohráli v roce 2007 lidé v českých hernách, kasinech,
loteriích a sportovních sázkách 24,36 miliardy korun. Nebudeme zde rozebírat

1Viz http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/loterie statistika 40113.html.
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sociální dopady hazardu,2 ale zaměříme se na výpočet pravděpodobností pro
některé běžné hry.

2 Zákon velkých čísel – jak si zajistit stálý příjem

Každý den je v České republice vyhlášeno v průměru osm konkurzů firem působí-
cích v různých více či méně rizikových odvětvích. V seznamu bychom však marně
hledali kasina, sázkové kanceláře, herny či provozovatele výherních automatů.
Tato skutečnost je velmi názornou a přitom jednoduchou ukázkou toho, jak fun-
guje zákon velkých čísel. Budeme-li chvíli sledovat například hráče rulety, možná
nám bude připadat, že „boj	 s kasinem je celkem vyrovnaný; někdy vyhraje
hráč, jindy podnik. Dlouhodobě však kasina bohatnou, o čemž svědčí již zběžný
pohled na jejich honosné vybavení a dobře placené krupiéry. Jak známo, trvalý
zisk kasinům zaručuje zákon velkých čísel, který lze zjednodušeně zformulovat
takto: opakuje-li se daný náhodný pokus dostatečně mnohokrát, pak se relativní
četnost výskytu určitého jevu blíží jeho teoretické pravděpodobnosti s libovolnou
přesností. Jinými slovy, budeme-li dostatečně dlouho házet nevychýlenou mincí,
padne panna přibližně v polovině případů. Anebo: je-li pravděpodobnost, že hráč
v jedné partii vyhraje, menší než 1/2 a hráč u hry vytrvá dostatečně dlouho,
pak prodělá a kasino se obohatí. Jediné, co si tedy kasino musí zajistit, je to,
aby šance v každé jednotlivé hře byly lehce vychýlené v neprospěch hráčů. Ne
příliš mnoho, aby to hráče neodradilo, ale dostatečně na to, aby podnik slušně
vydělával. Pak stačí jen trocha trpělivosti a o zbytek se postará zákon velkých
čísel. V následujících částech se podíváme na několik typických her a na odpo-
vídající pravděpodobnosti, jimiž se při mnohonásobném opakování řídí. Jak lze
očekávat, ve všech případech jsou šance vychýlené ve prospěch podniku, i když
se na první pohled může zdát, že je tomu někdy jinak.
Zjednodušená formulace zákona velkých čísel i výpočty pravděpodobností

jsou dobře přístupné i žákům základních škol. Přitom se jedná o téma velmi
důležité. Snad většina lidí o zákonu velkých čísel někdy slyšela a má určitou
představu o tom, co říká. Bohužel, tato představa je často poněkud pokřivená
a vede k naivnímu optimismu, který lze vyjádřit takto: Jestliže desetkrát po
sobě padla červená, musí dříve nebo později padnout častěji černá, protože zá-
kon velkých čísel nekompromisně vyžaduje, aby obě barvy padaly stejně často.
Kulička v ruletě se však nedívá zpět, neví, kolikrát za sebou přistála na černém
či na červeném políčku, a šance na výhru je stále stejná. Četnosti obou barev
se vyrovnají až v mnohem delším časovém období. Snad nejvíc je tato zkreslená
představa patrná u výherních automatů, do nichž jsou lidé ochotni házet další
a další peníze ve víře, že teď už přece musí vyhrát; místo toho však prohrávají
velké částky a často končí v dluzích. Řada lidí se totiž domnívá, že když pro-

2Dopady se zabývá iniciativa Stop hazardu, která usiluje o změnu české legislativy – viz
http://www.stophazardu.cz.
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vozovatel uvádí, že jeho automat vyplácí například 80 % vložených sázek na
výhrách, pak se to děje v určitých poměrně krátkodobých cyklech, takže když
se na jednom automatu během večera dlouho prohrává, musí následovat velká
výhra. I zde to však funguje podobně jako u rulety: každá hra probíhá zcela ne-
závisle na hrách předchozích a jednotlivé kombinace obrázků mají pevné a stále
stejné pravděpodobnosti. A průměru 80 % se opět dosáhne až během podstatně
delšího časového období, než je například jedno odpoledne strávené v herně.

3 Výherní automaty

Výherní hrací přístroje, jak jsou automaty oficiálně nazývány, tvoří více než po-
lovinu zisku podnikatelů v legálním hazardu. Na klasickém automatu jsou tři
okénka, za nimiž se otáčejí válce s různými obrázky. Zastaví-li se automat v oka-
mžiku, kdy všechna okénka ukazují stejný obrázek, vyhrává hráč určitou částku,
která obvykle závisí na tom, o jaký obrázek se jedná. Z hlediska provozova-
tele je výhodné nabízet vysoké, avšak dostatečně málo pravděpodobné výhry,
aby se nalákalo co nejvíc lidí. Existují však určitá technická i zákonná omezení:
pravděpodobnost výhry lze snížit zvýšením počtu různých obrázků na válcích či
přidáním dalšího válce, nelze v tom však pokračovat do nekonečna; podle zákona
o loteriích pak musí automat zpět vyplatit 75 až 100 procent sázek a zároveň je
stanovena maximální výše sázky a výhry.3 Jak se těmto omezením vyhnout? Nej-
jednodušší je zákon obejít a provozovat interaktivní terminály řízené centrálními
servery, které neodpovídají zákonnému vymezení pojmu výherní hrací přístroj.
Pro tyto systémy neplatí omezení maximální prohry ani výhry; díky tomu, že
jsou terminály spojeny počítačovou sítí, tvoří všichni hráči po celé republice spo-
lečný jackpot, který může dosahovat závratných výšek – zároveň však lze hry
snadno naprogramovat tak, aby pravděpodobnosti výher byly libovolně nízké.
V současné době v České republice skutečně dochází k mohutnému rozšiřování
takovýchto terminálů.4

Jakkoli je hra na automatech mezi mnoha lidmi velice oblíbená, z hráčského
hlediska není příliš zajímavá. Vše, co hráč může udělat, je to, že stiskem tlačítka
nebo páky hru spustí a pak už jen čeká, jaké symboly se objeví v jednotlivých
okénkách. Z tohoto pohledu je zajímavější jiná hra, která je rovněž založená na

3V restauracích je nejvyšší vsazená částka na jednu hru 2 Kč a nejvyšší výhra z jedné hry
300 Kč, v hernách je povolená sázka 5 Kč a maximální výhra 750 Kč, a konečně v kasinech
činí maximální sázka 50 Kč a výhra 50 000 Kč.
4Dodejme, že zatímco klasické automaty povolovaly obce, které tak měly možnost jejich

množství a umístění regulovat a kterým plynuly odvody ze sázek, provozování tzv. interak-
tivních videoloterijních terminálů napojených na centrální loterijní systém je u nás, na rozdíl
od jiných evropských zemí, zcela v režii ministerstva financí, jež je hojně povoluje i tam, kde
radnice předtím automaty zakázaly, například v blízkosti škol či kostelů; rovněž veškeré od-
vody plynou přímo státu, nikoli obcím. Místo mincí jsou přijímány bankovky, takže hráč může
velmi rychle prohrát vysoké částky.
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náhodě, ale hráči již mají prostor pro vymýšlení a uplatňování různých strategií:
ruleta. Na ní se zároveň velmi jednoduše ukáže způsob počítání pravděpodob-
ností výhry a důvod zaručených trvalých zisků kasin.

4 Ruleta

Ruleta bývá považována za královnu hazardních her; pochází z Francie (název
roulette znamená doslovamalé kolo) a v dnešní podobě se hraje přinejmenším od
roku 1796. Princip hry je dobře známý: základem rulety je otáčivé zařízení, které
je tvořeno dvěma soustřednými koly, z nichž větší je nehybné a menší se otáčí.
Vnitřní kolo je rozděleno do 37 políček očíslovaných od 0 do 36; políčko s číslem 0
je zelené, ostatní jsou střídavě červená a černá.5. Při hře posílá krupiér kuličku
po vnějším kole proti směru otáčení vnitřního kola. Kulička postupně zpomaluje,
až spadne do vnitřního kola a usadí se na jednom z políček.
Hráč si vsadí na to, kde kulička zůstane ležet po příštím roztočení. Exis-

tuje celá řada různých možností, na co se dá vsadit, a každá z těchto možností
vede k jiné výhře. Hráč může například vsadit 10 Kč na červenou, což znamená,
že skončí-li kulička na některém z 18 červených políček, získá zpět svou sázku
a k tomu navíc dalších 10 Kč (v tomto případě se říká, že sázka je vyplácena
v poměru 1 : 1), zůstane-li však na černém nebo zeleném políčku, o svou sázku
přijde. Kdyby tedy hráč vytrvale sázel 10 Kč na červenou barvu, pak by v prů-
měru v 18 z 37 případů vyhrál 10 Kč a ve zbývajících 19 případech by 10 Kč

ztratil. Průměrná výhra, kterou za svou sázku získá, je proto rovna 10 · 18
37

−10 ·

· 19
37
= −0,27 korun. Podobně funguje i řada dalších sázek, například sázka na

lichá čísla, na sudá čísla, na čísla od 1 do 18 či na čísla od 19 do 36. V každém
případě existuje 18 políček, při kterých hráč vyhraje, a 19 políček, při nichž
prohraje.
Jiné sázky vypadají na první pohled odlišně, například sázka na první tucet,

která se vyplácí v poměru 2 : 1. To znamená, že vsadí-li hráč 10 Kč a kulička se
usadí na některém z čísel od 1 do 12, pak hráč kromě své původní sázky získá
navíc 20 Kč. Průměrná výhra je však stejná jako u předchozích sázek. Ve 12
z 37 případů hráč vyhraje 20 Kč, zatímco ve 25 zbývajících případech ztratí

svou desetikorunovou sázku; průměrná výhra je proto rovna 20 · 12
37

− 10 · 25
37
=

= −0,27 korun. Sázka na jediné číslo je pak vyplácena v poměru 35 : 1, což
zní lákavě, v průměru je však hráčova výhra rovna 350 · 1

37
− 10 · 36

37
= −0,27.

U každé sázky tedy hráč prohraje průměrně 27 haléřů. Kasina to zkrátka mají
dobře vymyšlené. Dokonce se pojišťují i proti různým snahám o systematické

5Americká ruleta obsahuje navíc ještě jedno zelené políčko označené jako 00; ve většině
evropských kasin se však používá tzv. francouzské kolo, které je popsané v textu
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vyhrávání ze strany hráčů. Existují totiž strategie, které teoreticky hráči zaručí
mírný zisk, jako například strategie, které se říká martingale a která spočívá ve
zdvojnásobování sázky: hráč vsadí jednu jednotku na barvu; v případě prohry
vsadí na stejnou barvu dvě jednotky, pak 4, 8, 16, 32, . . . , dokud nevyhraje.
Jakmile vyhraje, vydělá právě jednu jednotku (vyhraje-li například v šestém
kole, získá 32− (1 + 2 + 4+ 8 + 16) = 1). Problém je však v tom, že výše sázky
velice rychle narůstá; k výhře jedné jednotky proto hráč musí mít k dispozici ne-
omezený kapitál. I kdyby jej však měl, narazil by na pravidlo, kterým se kasina
takovýmto strategiím brání: existuje maximální výše sázky, kterou nelze překro-
čit. Díky tomu hráči místo pomalého vydělávání po 1 jednotce hrozí poměrně
rychlé zruinování.

5 Craps

Velmi oblíbenou hazardní hrou je hra craps, která vznikla z francouzské verze
anglické hry v kostky zvané hazard a do dnešní podoby byla postupně vylepšo-
vána na amerických parnících a v hernách.6 V této hře se opakovaně hází dvojicí
běžných šestistěnných kostek; čísla, která padnou, se pokaždé sečtou. Je-li součet
roven 2, 3 nebo 12, hráč okamžitě prohrává. Je-li součet roven 7 nebo 11, hráč
naopak okamžitě vyhrává. Je-li součet roven jakékoli jiné hodnotě (například
čtyřem), prohlásí se toto číslo za trefu. Hráč pak opakovaně hází dvojicí kos-
tek, dokud svou trefu nezopakuje, v kterémžto případě vyhrává, anebo dokud
nepadne součet 7, v kterémžto případě prohrává. Sázky se vyplácejí v poměru
1 : 1.
Výpočet šancí na výhru vychází z pravděpodobností, že dvěma kostkami

padne určitý součet; jestliže kostky rozlišujeme, existuje 36 možností, jakou dvo-
jici čísel hodíme. Nejpravděpodobnější je součet 7, který padne s pravděpodob-
ností 6/36 (na kostkách mohou padnout čísla 1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1),
pak následují součty 6 a 8, jejichž pravděpodobnosti jsou vždy 5/36 (tentokrát
máme jen pět různých možností) a tak dále, jak je patrné z tabulky 1.

Tabulka 1

Součet k 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pravděpodobnost pk
1
36

2
36

3
36

4
36

5
36

6
36

5
36

4
36

3
36

2
36

1
36

6Obvykle se udává, že pojmenování craps vzniklo francouzským zkomolením anglického
slova crabs (doslova krabi), což bylo slangové označení „dvojky�, tedy situace, kdy při hodu
dvěma kostkami padnou dvě jedničky.
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Pravděpodobnost, že hráč vyhraje v prvním kole (tj. padne 7 nebo 11), je

proto rovna p7 + p11 =
8
36
. Ve zbývajících případech hra pokračuje a hráč

musí zopakovat trefu dříve, než mu padne součet 7. Pravděpodobnost, že trefu
v hodnotě k hráč zopakuje v prvním hodu, je pk, pravděpodobnost, že ji zopakuje
v druhém hodu (tj. nejprve padne součet různý od k a od 7, v druhém padne
součet k), je (1 − p7 − pk) · pk, pro třetí hod to bude (1 − p7 − pk)2 · pk atd.
Pravděpodobnost, že součet k padne dříve než 7, je pak součtem nekonečné
geometrické řady:

pk + (1− p7 − pk) · pk + (1− p7 − pk)2 · pk + (1− p7 − pk)3 · pk + . . . =
pk

pk + p7
.

Vynásobíme-li tuto pravděpodobnost zopakování trefy k pravděpodobností, že
tato trefa padne v prvním kole, obdržíme pravděpodobnost výhry součtem k.
Sečteme konečně pravděpodobnosti všech příznivých případů, získáme celkovou
pravděpodobnost výhry:

P = p7 + p11 +
10∑

k = 4
k �= 7

p2k
pk + p7

= 49,292 9 %.

Šance jsou jen maličko vychýlené ve neprospěch hráčů; stačí to však na to, aby
kasino dlouhodobě vydělávalo spoustu peněz a aby hráči, uvažovaní jako celek,
spoustu peněz prohrávali.
Hra craps je zajímavá také tím, že se do ní mohou zapojit diváci. Ti mají

například možnost vsadit na to, že hráč prohraje. Tato sázka se vyplácí v poměru
1 : 1 a i když vypadá nezdvořile, zdá se, že divákům dává možnost podílet se na
zaručeném zisku kasina. Jak se však dalo očekávat, je tu jeden háček. Padne-li
hráči v prvním hodu 12, pak prohraje, divák však nevyhrává – jen dostane zpět
svou sázku. A toto jediné pravidlo stačí na to, aby byla divákova šance na výhru
menší než 1/2.

6 Závěr

Odstranit problém hráčské závislosti je v našem „hazardním ráji	 velmi obtížné;
má-li však člověk určitou představu o příčinách tučných zisků provozovatelů
hazardu ještě předtím, než dospěje ke zletilosti a možnosti hrát sám, existuje
naděje, že se do takové aktivity raději ani nepustí – a když už ano, tak nikoli
s představou zbohatnutí, kvůli níž by prosázel nepřiměřené částky, nebo si ale-
spoň vybere takové hry, kde se pravděpodobnost výhry blíží 1/2, popřípadě se
naučí poker, kde může proti slabším soupeřům skutečně dlouhodobě vítězit.
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Projekt SMASH – spolupráce školy a rodiny

Antonín Jančařík, Kateřina Jančaříková

Abstrakt

Téma spolupráce rodiny a školy nabývá spolu se vzrůstajícími nároky na žáky v moderní
společnosti na důležitosti. Mnozí rodiče mají zájem svým dětem pomáhat a nevědí jak;
na druhé straně učitelé nevědí, jak pomoc rodičů efektivně využívat. Příspěvek předsta-
vuje výsledky studie provedené v rámci mezinárodního projektu SMASH, jejímž cílem
bylo zmapování potřeb rodičů a lektorů rodičů (parent trainers) v souvislosti se vzdělá-
váním jejich dětí v matematice.

1 Úvod

Mezinárodní projekt Evropské Unie SMASH (Success in MAth and Science at
Home [3]) podporuje zapojení rodičů do vzdělávání žáků v oborech matematika
a přírodovědní vědy (science). Na projektu spolupracují organizace z ČR, Kypru,
Řecka, Španělska a Velké Británie. Partnerem za Českou republiku je Univerzita
Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Úkolem české strany je definovat potřeby
rodičů a pracovníků, kteří budou s rodiči spolupracovat. V tomto článku jsou
představeny některé výsledky průzkumu, který byl v této oblasti proveden.

2 Spolupráce rodičů a dětí – metodika průzkumu

Přirozeným partnerem rodičů v oblasti vzdělávání jejich dětí je škola, respektive
učitelé. První část průzkumu byla proto zaměřena na zmapování současného
stavu spolupráce mezi rodiči a učiteli. Hlavním výzkumným nástrojem v prove-
dené sondě byl rozhovor (kvalitativní výzkum). Rozhovory byly doplněny malým
dotazníkovým šetřením (metoda triangulace) a diskusí ve dvou ohniskových sku-
pinách [2].
Rozhovory byly uskutečněny s rodiči žáků, s učiteli a s rodiči, kteří vyučují

své děti v domácím vzdělávání. Dotazníky byly rozdány učitelům, budoucím uči-
telům (studentům Pedagogické fakulty UK v Praze) a rodičům žáků. Ohniskové
skupiny byly realizovány s čtyřiceti učiteli (na postgraduálním kurzu) a s dvaceti
budoucími učiteli (v rámci pregraduálního semináře).
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3 Výsledky průzkumu

Z provedeného průzkumu vyplývá, že učitelé obvykle nemají o spolupráci s rodiči
zájem. Učitelé (především na druhém stupni) zpravidla nechápou rodiče jako
partnery ve vzdělávání a výchově dítěte. Z tohoto důvodu také obvykle nemají
velký zájem o seminář typu „Jak zlepšit spolupráci s rodiči	. Budoucí učitelé
mají o spolupráci s rodiči jen minimální představu. V pregraduálním studiu
nejsou na skutečnost, že budou muset komunikovat s rodiči připravováni. Např.
na PedF UK Praha neexistuje žádný předmět, který by se této tématice přímo
věnoval. Mnoho rodičů nemá se spoluprácí s učiteli dobrou zkušenost. Někteří
aktivní rodiče dokonce, po řadě odmítnutí jejich nabídek, rezignovali ve snaze
o spolupráci s učiteli nebo školou.
Spolupráce rodina – škola lépe funguje na prvním stupni (6–11 let), než na

druhém stupni (12–16 let). Na prvním stupni na některých školách funguje spo-
lupráce v oblasti mimoškolních aktivit – jezdí na společné rodinné výlety, rodiče,
obvykle matky se zapojují do různých mimořádných aktivit školy (např. zahradní
slavnosti). Rodiče mají zájem o akce pořádané společně se školou, především
tehdy, když by tím získali slevy – společné náštěvy muzeí, koncertů, výstav, . . .
Rodiče mají velký zájem o půjčování výukových pomůcek ze školy – možnost
provádět experimenty spolu s dětmi. Rodiče preferují dlouhodobou spolupráci
v oblasti spolupráce na vzdělávání svých dětí.
Protože cílem projektu SMASH je příprava osob, kteří by se spolupráci s ro-

diči profesionalně věnovaly (lektoři – parent educators), další část průzkumu se
bude věnovat vytyčení témat, která budou zařazena do jejich přípravy. Situaci
komplikuje skutečnost, že roli lektorů mohou zastavát osoby z různým vzdě-
láním – učitelé, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, odborníci či
zkušenější rodiče.
V rozhovorech a dotaznících bylo mj. zjišťováno i nejdůležitější téma, které by

dotazovaní chtěli zařadit do kurzu pro lektory. Tři nejčastěji zmiňovaná témata
jsou: práce s chybou při řešení matematických úloh, řešení problémů s pojených
se specifickými poruchami učení a základy počítačové gramotnosti. Dotázaní dále
jako témata s vysokou prioritou v naprosté většině (80 % dotázaných) označili
témata spojená s individiuálními a skupinovými metodami výuky, využití výuko-
vých programů a internetu, či vyučování v kontextu reálného života – používání
příkladů z praxe. Jako nejméně potřebné téma bylo překvapivě označeno téma
interdisciplinárních (dlouhodobých) projektů.

4 Diskuse výsledků

Výsledky průzkumu ukazují, že velká část rodičů má o vzdělávání svých dětí
zájem. Vzhledem k časovému vytížení v práci však rodiče preferují především
krátkodobé aktivity, které by byly snadno zrealizovatelné a které by byly za-
měřené na řešení konkrétních problémů z reálného života. (Časové vytížení ro-
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dičů je zřejmě jedním z důvodů pro nízký zájem o interdisciplinární projek-
ty.)
Výsledky průzkumu lze interpretovat tak, že především při spolupráci v ob-

lasti výuky matematiky je nutné postupovat velice obezřetně. Běžné metody
doučování mohou být často kontraproduktivní, protože místo pochopení mohou
vést k formalismu. Pokud chce rodič svému dítěti pomoci, cílem této pomoci
nesmí být zvládnutí výpočetní techniky, nebo vylepšení známky, ale skutečné
pochopení probíraného tématu. Prvním krokem k porozumění je porozumění
chybám. Heslo profesora Hejného – „Chybo, budiž vítána	 [1], je platné i zde.
Proto především v oblasti matematiky (ale i dalších přírodních věd), je nutné
umět chybu netrestat, ale ocenit a využít jako cestu k myšlení dítěte. Lektor
by měl být rodičům v této oblasti pomocníkem a rádcem a provedený průzkum
tuto skutečnost potvrdil.

5 Závěr

Z výzkumné sondy vyplývá, že téma projektu SMASH je závažné a že jeho
tvůrci našli prázdnou niku v pregraduální i postgraduální přípravě učitelů. Uči-
telé a rodiče v rozhovorech reagovali většinou velmi obecně, z čehož lze usuzovat,
že o problematice dosud příliš nepřemýšleli a že jsou často smířeni se stávající
situací, i když ji kritizují.
Výsledky průkumu naznačují, že by bylo vhodné do přípravy i do celoži-

votního vzdělávání učitelů zahrnout i téma, jak profesně komunikovat s rodiči
žáků a jak rodiče zapojovat do vyučování a jak pomocí volnočasových aktivit
rodiny nabídnout nadaným dětem dostatečné obohacení (enrichment) a to nejen
v matematice a přírodovědných předmětech.
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Využití projektu ActiveMath

ve výuce matematiky

Antonín Jančařík, Jarmila Novotná

Abstrakt

Příspěvek představuje systém ActiveMath a projekt ActiveMath EU, který se věnuje
ověřování jeho využitelnosti při výuce. V článku jsou shrnuty základní vlastnosti Acti-
veMath a uvedeny instrukce pro práci v tomto prostředí. Jsou zařazeny také ukázky
jeho využití při výuce matematiky, a to jak v práci učitele, tak i v samostatné práci
studentů. Matematika je nedílnou součástí mnoha programů celoživotního vzdělávání
a i zde může být systém ActiveMath úspěšně využíván.

1 Úvod

ActiveMath [3] je podnětné prostředí pro výuku matematiky založené na prin-
cipu webových stránek. Používá celou řadu nástrojů jako souřadnicový zapisovač
funkcí, počítačové algebraické systémy podporující samostatné bádání, séman-
tický vyhledávač, poznámky, interaktivní nástroj na tvorbu pojmových map.
Tento systém byl vyvinut na univerzitě v Saarbrückenu. V současné době do-
chází k ověřování využitelnosti tohoto systému v evropském měřítku v rámci
projektu ActiveMath EU.
Na projektu ActiveMath EU se podílí sedm partnerských organizací z pěti

zemí evropské unie. Kromě Německa, kde byl systém vyvinut, jsou partnery uni-
verzity z České republiky, Francie, Holandska a Maďarska. Hlavním úkolem jed-
notlivých partnerských organizací je lokalizace učebních textů do národních ja-
zyků a ověření použitelnosti učebních textů jako blended learningové [1] podpory
stávajících univerzitních přednášek a kurzů. Kromě národních jazyků partner-
ských států jsou učební texty překládány do dalších jazyků – například ruštiny
či čínštiny.
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Obr. 1 Hlavní strana systému Active Math

2 Základní vlastnosti systému ActiveMath

Základní vlastností systému ActiveMath je diferenciace výuky pro více a méně
nadané studenty. Prostředí umožňuje plánování výuky a pomáhá diagnostikovat
výkony studentů [4]. Systém podporuje jak nadané studenty, jimž nabízí nároč-
nější úkoly, tak podprůměrné studenty, kterým může pomoci překonat problémy,
se kterými se při řešení matematických úloh setkávají. ActiveMath je cennou po-
mocí i studentům, kteří se z nějakého důvodu určitou dobu nemohou účastnit
výuky.
Důležité je, že interaktivní cvičení jsou schopná reagovat na to, co student

napíše, a poskytují mu zpětnou vazbu i nápovědu. Obsah také zahrnuje pří-
klady a cvičení, které vycházejí z každodenního života a různých zájmových ob-
lastí a které rozvíjejí celou řadu kompetencí. Právě sledování a vyhodnocování
výsledků studenta z pohledu dosažených kompetencí patří mezi nejzajímavější
prvky celého systému. [2]

3 Co systém v současnosti nabízí

V současné době je do českého jazyka lokalizován interaktivní učební text mate-
matické analýzy. Zahrnuje látku obvykle vyučovanou v předmětech Diferenciální
počet a Integrální počet. Rozsah tohoto textu je 220 webových stránek, tedy cca
1 500 stran normálního textu. Celý text je prokládán interaktivními ukázkami
a cvičeními. Ukázky jsou uvedeny v Příloze.



Setkání učitelů matematiky 141

Při řešení cvičení může student využívat speciální editor pro zadávání ma-
tematických symbolů (viz obr. 2). Díky integrovanému CAS systému je výraz
zadaný ve výsledku analyzován, tudíž systém akceptuje správné řešení ve formě
libovolného odpovídajícího výrazu.

Obr. 2 Editor pro zadávání matematických symbolů

4 Proč používat systém ActiveMath

S příchodem každého e-learningového modulu je legitimní otázka, proč tento
systém používat. Na Univerzitě Karlově – Pedagogické fakultě v Praze byl před
příchodem systému ActiveMath používán LMS systém Moodle jako asi nejrozší-
řenější systém pro e-learningovou podporu na českých vysokých a středních ško-
lách a LMS systém Microsoft Class Server, jehož použití na základních a střed-
ních školách bylo podporováno vládou České republiky v podobě strategických
dohod mezi firmou Microsoft a ministerstvem školství. Oba tyto systémy mají
samozřejmě své výhody i nevýhody jak v porovnání mezi sebou, tak v porovnání
se systémem ActiveMath. V následujícím textu uvádíme základní srovnání sys-
tému ActiveMath s uvedenými dvěma systémy. Zaměřujeme se hlavně na jeho
výhody.
Systém ActiveMath v porovnání s těmito dvěma systémy obsahuje výbornou

integraci s CAS systémy, které nabízí výrazně větší škálu funkcí jak v interak-
tivních ukázkách, tak při kontrole správnosti studentského řešení. Díky integraci
CAS je možné v odpovědích používat matematické výrazy a systém sám, tyto
výrazy vyhodnocuje a porovnává se správným řešení.
Další nespornou výhodou systému ActiveMath je, že nabízí již hotové výu-

kové materiály, které jsou dostupné současně s češtinou v několika světových
jazycích (angličtině, němčině, francouzštině). Student může současně se stu-
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diem v českém jazyce sledovat terminologii dané problematiky v dalších jazycích.
Tento rys lze významně využít např. v případě bilingvních projektů, které jsou
realizovány na některých školách.
Z didaktického pohledu je systém ActiveMath unikátní v tom, že kromě sle-

dování celkových výsledků studia sleduje i vyhodnocuje i jednotlivé žákovské
(studentské) kompetence. Sledované kompetence vychází z mezinárodních srov-
návacích testů PISA.
Důležitým argumentem pro použití systému ActiveMath na pedagogických

fakultách je skutečnost, že budoucí učitel matematiky by měl být maximálně
flexibilní při využívání prostředků ICT a seznámení s dalších LMS systémem je
v tomto směru bezesporu cenným přínosem.

5 Závěr

Systém ActiveMath je novým e-learningovým prostředím, které si stále hledá své
uživatele. Jeho nespornou výhodou je nabídka již existujících výukových textů.
Není to systém uzavřený, ale je stále doplňován. Kromě již zmiňované mate-

matické analýzy jsou v současné době již hotové texty k lineární algebře a někte-
rým aplikovaným oborům. Jednou z právě probíhajících aktivit řešitelů projektu
ActiveMath EU je např. připojení francouzského systému Combien věnovaného
kombinatorice. V současné době je také připravováno propojení výukových ma-
teriálů, vytvořených v systému ActiveMath s LMS systémem Moodle.
Celý systém je navíc nabízen bezplatně a díky přístupu přes web může být

pro podporu výuky používán bez dalších omezení.
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Příloha – ukázka výukových textů
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Jazyky geometrie

Darina Jirotková

Abstrakt

Jazyk je nástroj komunikace i nástroj myšlení. Jazyk umožňuje uchopit a strukturovat
pojmy a vztahy, umožňuje formulovat problémy i strategie jejich řešení, umožňuje tedy
rozvoj myšlení v obecnosti a v matematice pak zejména. V článku se zaměříme spíše
na myšlení než na komunikaci. Z didaktického hlediska má zásadní význam skutečnost,
že různým úrovním myšlení vyhovují různé typy jazyků.

1 Úvod

Veliká variabilita geometrických objektů i procesů přirozeně vyvolává potřebu
veliké variability pojmů a termínů a také bohaté spektrum jazyků. Žáci, jejichž
kognitivní charakteristika i životní zkušenosti jsou různorodé, vnímají jednot-
livé geometrické jevy různě, a proto bohatství různorodých reprezentací značně
ovlivňuje míru pedagogické účinnosti výuky. Bohatost jazyků školní geometrie
nedovoluje jejich jednoduchou a přehlednou klasifikaci, neboť jazyky se vzájemně
prolínají, mají složitou hierarchickou strukturu a jsou značně závislé na věku
i vyspělosti žáka. Budeme zde ilustrovat pouze několik jazyků v kontextu krych-
lových těles, a to takovým způsobem, který odpovídá naší koncepci didaktiky
geometrie. Podrobněji je otázka jazyků v matematice studována v připravované
publikaci Jirotková, Geometrická prostředí vhodná pro rozvoj matematické kul-
tury žáka.
Autoři učebnic matematiky často uvádějí pokud možno co nejpřesnější de-

finice pojmů či vztahů v obavě, aby se na jedné straně nedopustili „hříchu	
proti matematice a aby na druhé straně nemátli žáky. Věří, že čím přesnější
definici zformulují, tím přesnější je pak žákovo porozumění, a tudíž i jeho myš-
lení. V článku [4] autor mimo jiné ukazuje na případech symboliky algebry, že
v historii myslitelé vyjadřovali hluboké matematické myšlenky zpočátku poně-
kud nepropracovaným jazykem, a to nejdříve slovním. Příslušný znakový jazyk,
jak jej známe dnes, se vyvíjel postupně později. Jednoduše řečeno, myšlení bylo
vždy v předstihu před precizací jazyka. Tuto myšlenku se zde pokusíme demon-
strovat tím, jak postupně budeme jednotlivé jazyky prezentovat.
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Naše volba pracovat zde v kontextu krychlových staveb má dva důvody:

1. z geometrických prostředí mají žáci mladšího školního věku v tomto pro-
středí velmi bohaté a různorodé zkušenosti;

2. toto prostředí nabízí neobyčejné množství jazyků odpovídajících různým
úrovním porozumění.

Nejdříve vymezíme intuitivně klíčový pojem krychlová stavba. To nám
umožní formulovat první úlohu tak, že jí žák 1. stupně ZŠ porozumí, a v činnos-
tech tak může získat první zkušenosti s daným pojmem. Z potřeby artikulovat
řešení náročnějších úloh vyplyne potřeba efektivního jazykového uchopení. Nový
jazyk bude přesnější a stane se nástrojem, ve kterém i žák bude moci komuni-
kovat své odpovědi, nové „objevy	 a ve kterém bude moct řešit další složitější
úlohy. Jazyk se tak stane nástrojem rozvoje myšlení. Současně s prohlubováním
a rozšiřováním geometrických znalostí narůstá i účinnost odpovídajících jazyků
a celý proces probíhá cyklicky v posloupnosti:
Intuitivní jazyk → úloha → potřeba artikulovat výsledek → přesnější jazyk →

→ komunikačně náročnější úloha → potřeba artikulovat výsledek → přesnější
jazyk → . . .
V tomto cyklickém procesu nejde v mnoha případech jen o potřebu artiku-

lovat výsledek, ale i o potřebu o dané situaci komunikovat.

2 Krychlové stavby a jazyky jejich popisu

To, co vidíme na obrázku 1, můžeme nazvat krychlovými stavbami a čtenář
nám určitě bude rozumět. Alespoň na chvíli teď zvolíme přesnější vyjadřování.
Řekneme, že na obrázku 1 jsou portréty krychlových staveb A, . . ., D. Jestliže
čtenář podle těchto portrétů stavby z kostek skutečně postaví, budou před ním
fyzické modely těchto staveb. Dítě, které si rádo hraje s kostkami, také bude
schopno podle obrázku 1 všechny čtyři stavby postavit. Když jej však požádáme,
aby postavilo svoji vlastní krychlovou stavbu, soudě podle našich zkušeností,
pravděpodobně postaví něco, co my krychlovou stavbou nerozumíme. Jedna naše
zkušenost je popsána v následující ilustraci.

Obr. 1
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2.1 Ilustrace – Diferenciace pojmu stavba

V rámci výběrového semináře z matematiky ve 4. ročníku studia učitelství pro
1. stupeň ZŠ na PedF v Praze studenti pravidelně pracují se žáky. V roce
2006/2007 vedli matematický kroužek ve 2. ročníku. Děti byly požádány, aby po-
stavily krychlovou stavbu, aniž by se tento pojem nějak vysvětloval. Děti stavěly
různé pyramidy, „zeď s průzorem	 i takové objekty, v nichž byly krychle nato-
čené, stály na hraně, apod. Jejich intuitivní představu o pojmu krychlová stavba
jsme pak upřesňovali diferenciací, která vycházela z vnitřní potřeby dítěte. Děti
měly za úkol svou stavbu přenést z místa na místo. To se nakonec uskutečnilo
tak, že se stavba přenášela po jednotlivých „sloupečcích	. Rozkladu stavby do
sloupečků se říkalo „sloupečkování	. Pokud bylo možné realizovat sloupečkování,
příslušná stavba se nazvala „sloupečková	. Ostatní stavby byly „nesloupečkové	.
Tato terminologie se díky frekvenci pojmů později změnila a sloupečková stavba
se stala později pouze stavbou a nesloupečkové stavby přestaly vstupovat do
hry.
Komentář. Ve vědomí žáků tak došlo k vybudování generického modelu [1]

pojmu krychlová stavba, který byl ukotven v sérii izolovaných modelů a také
ne-modelů – v množství jejich vlastních staveb. Takto uchopený pojem má již
jistou úroveň teoretické přesnosti a žák je již připraven k tomu, aby porozuměl jak
konceptuálnímu, tak procesuálnímu intuitivnímu vymezení pojmu. Konceptuální
vymezení zde nabízíme, procesuální si může čtenář pokusit vymezit sám.
Vymezení – intuitivní statické (konceptuální). Prostorový útvar vytvořený

z konečného počtu shodných krychlí nazveme krychlovou stavbou, jestliže:

1. každé dvě krychle mají společnou buď jednu stěnu, nebo jednu hranu, nebo
jeden vrchol, nebo nemají společného nic;

2. žádná krychle „nevisí ve vzduchu	;

3. stavba je z jednoho kusu, tj. středy libovolných dvou krychlí stavby lze
spojit čárou, která celá leží uvnitř stavby.

Až dosud pracovali naši žáci se třemi různými jazyky – fyzické modely, s ni-
miž manipulovali, hovorový jazyk, který tuto činnost doprovázel, a portrét, podle
něhož žáci stavěli fyzické modely staveb. Úroveň geometrického myšlení našich
žáků i stupeň jejich zkušeností s krychlovými stavbami nyní umožňují řešit ná-
sledující úlohu. Dále již budeme pracovat se žáky hypotetickými.

2.2 Úloha 1

Najdi všechny stavby složené z pěti krychlí takové, že ve stavbě jsou alespoň tři
krychle nad sebou.
Při řešení úlohy žáci nutně musí narazit na problém, jak všechny požado-

vané stavby evidovat a jak řešení nakonec popsat. Má-li žák dostatečný počet
krychlí (alespoň 35), pak může vytvořit všech 7 krychlových staveb, které jsou



148 Darina Jirotková

řešením úlohy (obr. 2). Když ale tyto krychle k dispozici nemá, neumí artiku-
lovat řešení, protože kreslení portrétů je pro něj příliš náročné. Jeho zkušenosti
se sloupečkováním mu však umožňují objevit nebo aspoň přijmout nový jazyk,
který nazveme plán stavby (obr. 3). Způsob tvorby plánu stavby žáci většinou
rychle pochopí. Plánem zde popisujeme krychlovou stavbu jako hotový objekt,
jako koncept. Žák, který umí pracovat s jazykem plánu, dokáže zapsat fyzickou
stavbu i ji podle plánu vytvořit.

Obr. 2

Obr. 3

Jazyk plánů se ale stane těžkopádný, když přejdeme od geometrie statické
ke geometrii dynamické. Hledání nového jazyka zahájíme úlohou na konstrukci
stavby, například použijeme úlohu z učebnice matematiky pro první ročník na-
kladatelství Fraus [3, s. 56–57].

2.3 Úloha 2

Úloha 2 je zadána v jazyce portrétu (obr. 4a). Samotný řešitelský proces pro-
bíhá v jazyce modelů a artikulace výsledku je v jazyce plánů (obr. 4b). Žáci řeší
úlohu tak, že nejdříve interpretují portrét první (žluté) stavby vlevo. Pak tuto
fyzickou stavbu popíší v jazyce plánů vpravo – nakreslí dvě tečky (žluté) do prv-
ního bimina vpravo. Dále zadání úlohy říká: „přilož jednu (červenou) kostku	.
Jednoduchá portrétová animace naznačuje pohyb přikládání (červené) krychle
a portrét další stavby říká, kam se krychle má přiložit. (V dolních řádcích je místo
animace použita šipka, jejíž význam je tou animací v horním řádku definován.)
Žák realizuje přiložení červené krychle nad levou žlutou krychli a vybarvením
příslušné krychle v portrétu tuto etapu řešení ukončí v jazyce portrétů. Totéž
pak vyjádří plánem. Nejdříve interpretuje šipku: „vezmi červenou kostku a přejdi
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a) b)

Obr. 4

k dalšímu obrázku	, přejde ke druhému plánu a své reálné řešení vyjádří v ja-
zyce plánu, tedy dokreslí do druhého bimina červenou a žlutou tečku do levého
čtverce a pouze žlutou do pravého čtverce. Tím je ukončena tato etapa řešení
i v jazyce plánů. Dále se proces zopakuje s druhou (modrou) kostkou. Celý proces
je složen ze tří etap: postavení výchozí stavby (žlutý hranol 1× 1× 2), přiložení
červené krychle (meziprodukt – „růžek	 ze tří kostek) a přiložení modré krychle
(výsledný hranol 1× 2× 2).
To, co jsme nazvali animací, je ve své podstatě jazyk, který popisuje určitý

konstrukční proces rozložený do kroků tak, že konstruovaný objekt je nakreslen
ve všech fázích konstrukčního procesu.
Zaznamenaný proces je konstrukcí krychlové stavby přikládáním krychlí po

jedné tak, že každou krychli přiložíme ke stěně nějaké krychle resp. ke stěnám
dvou nebo tří krychlí již hotové částečné stavby. Reprezentace procesu kon-
strukce sérií portrétů je prostřednictvím postupné tvorby fyzické stavby přelo-
žena na reprezentaci konstrukce sérií plánů. Tím, že to žák sám takto dělá, do-
chází nejdříve k asociaci mezi statickou reprezentací (série portrétů) a dynamic-
kou reprezentací (reálné stavění), ve druhé části pak k asociaci mezi dynamickou
reprezentací (reálné stavění) a statickou reprezentací (série plánů). Propojením
těchto dvou představ se rozvíjí schopnost žáka pracovat pouze s obrázky (por-
trét – plán), přičemž fyzický model zůstává pouze v žákově představě. Jestliže
dáme žákovi řešit úlohy bez modelování pouze na základě posloupnosti instrukcí
či návodů, také úlohy „vyřeší	, ale nevytvoří se v jeho mysli představy, které mu
umožní řešit další složitější úlohy.
Portrétová animace umožnila srozumitelně formulovat zadání úlohy a její

řešení bylo artikulováno novým jazykem – posloupností plánů. Posloupnost po-
pisuje konstrukci stavby rozloženou do jednotlivých kroků. Tento jazyk budeme
nazývat animace plánů.
Při popisu konstrukce složitější stavby, složené například ze šesti krychlí, se

tento jazyk stává poněkud neobratný a zdlouhavý, neboť v každé etapě se musí
zopakovat předchozí záznam a ten rozšířit o jednu novou tečku.
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2.4 Úloha 3

Postav stavbu podle plánu na obrázku 5 a zaznamenej postup, jak jsi stavěl.

Jeden z možných postupů, jak žáci úlohu řeší pomocí jazyku animace plánů,
je na obrázku 6.

Obr. 5 Obr. 6

Jazyk animace plánů je dynamický a dynamika procesu konstrukce je vyjád-
řena šipkami v posloupnosti statických plánů jednotlivých meziproduktů. Šipka
je interpretována jako „vezmi další krychli	. Avšak to, jaký pohyb se s ní má
udělat, kam se má přiložit, vyplývá vždy až z porovnání stávajícího a následu-
jícího obrazu. Uvedený nedostatek jazyka animace plánů a jeho těžkopádnost
přirozeně vyvolává potřebu dalšího efektivnějšího jazyka přesněji popisujícího
průběh procesu konstrukce. V našich experimentech (v ČR i v Německu) žáci,
případně i vysokoškolští studenti, vytvořili několik vhodných jazyků pro popis
konstrukce krychlové stavby. V souladu s tím, co bylo uvedeno výše, zavádíme
nový znakový jazyk ve dvou etapách. První je verbální komunikace v situaci
hry vysílač–přijímač, kdy učitel staví stavbu krok za krokem, jeden žák, vysí-
lač, slovy popisuje proces stavění a druhý žák, přijímač, podle této instrukce
staví kopii této stavby. Druhá etapa je volba znakovému zápisu slovní instrukce.
Podle našeho názoru je z hlediska didaktiky nejvhodnější jazyk, ve kterém je
konstrukce zapsána pomocí znaků vyjadřujících činnost lineárně zleva doprava,
jak jsme zvyklí u čtení. Na obrázku 7 v jedné takové volbě znaků popisujeme
konstrukci stavby z obrázku 5.

� → � ↓ � ∧ � ↑ � ∧ �

Obr. 7

Uvedený jazyk budeme nazývat jazykem konstrukce. Význam všech znaků
popřípadě doplnění dalších potřebných znaků již necháme na čtenáři. Viz též [2].
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Tento článek vznikl za podpory grantu VZ MSM 0021620862, Učitelská profese
v měnících se požadavcích na vzdělávání.



Setkání učitelů matematiky 151

Literatura

[1] HEJNÝ, M. Mechanismus poznávacího procesu. In HEJNÝ, M., NOVOT-
NÁ, J., STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.) Dvacetpět kapitol z didaktiky matematiky.
Praha : UK v Praze, PedF, 2005, s. 23–42.

[2] HEJNÝ, M., JIROTKOVÁ, D. Krychlová tělesa. In VAGASKY, M. HEJ-
NÝ, M., KVASZ, L. Letná škola z teorie vyučovania matematiky PYTAGO-
RAS 2004. Bratislava : P-MAT, 2005, s. 32–36.

[3] HEJNÝ, M., JIROTKOVÁ, D., SLEZÁKOVÁ, J. Matematika pro 1. ročník
základní školy I. díl. Plzeň : Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238-626-0.

[4] KVASZ, L. O vzťahu medzi symbolickým a geometrickým myslením, In JI-
ROTKOVÁ, D., STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.) Dva dny s didaktikou matematiky,
Praha : KMDM UK v Praze, PedF, (v tisku).





Setkání učitelů matematiky 153

Oblíbenost středoškolské matematiky

a využití interaktivní tabule

Marika Kafková

Abstrakt

Článek pojednává o vztahu středoškoláků k ne příliš oblíbenému předmětu – matema-
tice. Ukazuje, jaké matematické okruhy se zdají studentům nejtěžší a předkládá jedno
z možných řešení, jak např. tyto těžší okruhy zatraktivnit – výuka pomocí interaktivní
tabule.

1 Úvod

Když se zeptáme dnešních středoškoláků, jaký předmět je ve škole baví, často
dostáváme následující odpovědi: „Rád mám jazyky.	 „Baví mě dějepis.	 „Mám
ráda přírodu a zvířata, takže vždycky se těším na hodiny biologie.	 „Nejradši
mám tělocvik.	 Málokdy nám však žáci odpoví, že mají rádi matematiku. Přes-
tože máme asi všichni představu o tom, kam žáci z hlediska oblíbenosti tento
předmět řadí, vytvořila jsem dotazník, který mi měl nejenom moji hypotézu
o oblíbenosti, resp. neoblíbenosti matematiky potvrdit či vyvrátit, ale dále např.
zjistit, jaké matematické okruhy se středoškolákům zdají nejtěžší. Předpokládala
jsem, že mezi nejtěžší středoškolské okruhy studenti zařadí např. kombinatoriku.
Patří kombinatorika opravdu do skupiny těžkých matematických okruhů? Je
rozdíl v názorech mezi chlapci a dívkami? Jaké nejtěžší okruhy zaškrtli studenti
matematické třídy, jazykových tříd a studenti se všeobecným zaměřením? Je
rozdíl v odpovědích mezi studenty, maturujícími z matematiky a studenty, kteří
z matematiky nematurují? To jsou otázky, na které se pokusím díky vyhodnocení
dotazníku odpovědět.

2 Jak je matematika oblíbená?

Studentům čtvrtých ročníků gymnázií v Brně, Uničově, Benešově a Táboře byl
předložen již zmíněný dotazník, který obsahoval 5 otázek. Dotazník celkem vy-
plnilo 407 maturantů ze tříd s všeobecným zaměřením (325 studentů), z jedné
matematické třídy (28 studentů) a ze dvou jazykových tříd (54 studentů). Tato
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skladba studentů byla vybrána záměrně, neboť cílem bylo vytvořit reprezenta-
tivní vzorek, který by se částečně přiblížil skladbě maturantů ze všech gymnázií.
První otázka, na níž studenti odpovídali, se týkala oblíbenosti matematiky.

Respondenti vybírali z pěti možných odpovědí – velmi oblíbený předmět, oblí-
bený, neutrální, neoblíbený a velmi neoblíbený. Jaké byly nejčastější odpovědi
oblíbenosti matematiky, vyjadřuje tabulka 1:

Tabulka 1 Oblíbenost matematiky

počet studentů
velmi oblíbený předmět 37
oblíbený 110
neutrální 117
neoblíbený 93
velmi neoblíbený 50

Téměř 30 % studentů zařadilo matematiku mezi neutrální předměty. Do oblí-
bených předmětů zařadilo matematiku 110 studentů, což mě osobně docela mile
překvapilo. Jako velmi oblíbený předmět hodnotí matematiku nejmenší skupina
studentů, pouze 9 %, což se i dalo předpokládat.
Studenti matematických tříd nejčastěji hodnotili matematiku jako předmět

oblíbený (57 %), naopak studenti jazykových tříd nejčastěji hodnotili jako neob-
líbený, resp. velmi neoblíbený předmět (30 %, resp. 39 % studentů). Statistika
studentů se všeobecným zaměřením je téměř srovnatelná s celkovým hodnoce-
ním, tzn. s hodnocením všech zapojených respondentů.
Další důležitý výsledek týkající se oblíbenosti matematiky nám může podat

tabulka 2, která ukazuje rozdíly v hodnocení mezi hochy a dívkami.

Tabulka 2 Rozdíl v hodnocení chlapců a dívek

počet studentů v %
hoši dívky

velmi oblíbený předmět 13 7
oblíbený 38 19
neutrální 29 29
neoblíbený 13 30
velmi neoblíbený 7 15

Z výše uvedeného lze konstatovat potvrzení dlouhodobého trendu – mate-
matiku mají radši chlapci než dívky. Alarmující je však fakt, že nejvíce dívek
považuje matematiku za předmět neoblíbený.
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Studenti se měli také možnost slovně k dané otázce vyjádřit a tedy uvést
důvody své odpovědi. Předkládám nejčastější odpovědi:

• Odpovědi studentů, kteří hodnotili matematiku kladně:
„Baví mě.
 „Je to předmět, na který se člověk nemusí ani moc učit.
 „Je
to exaktní věda.
 „Máme dobrého učitele.


• Vybrané odpovědi studentů se záporným hodnocením:
„Nerozumím jí, nejde mi, nebaví mě.
 „Je moc složitá a nemám logické
myšlení.
 „Docela mě baví počítat, ale když mi to nejde, tak mě to nebaví.


• Odpovědi studentů, kteří ohodnotili matematiku neutrálně:
„Nevadí mi, ale jsou předměty, které jsou pro mě zajímavější.
 „Některé
části jsou zajímavé.
 „Něco počítám rád a něco nemám rád.
 „Něco mi
jde a něco je složité.


Z výše uvedených názorů plyne, že některé matematické okruhy se zdají
žákům příliš těžké. O jaké části matematiky se jedná, zjišťovala otázka druhá.

3 Nejtěžší matematické okruhy

„Z připravených možností zakroužkujte tři matematické okruhy, které se vám
zdály nejtěžší (z hlediska porozumění a pochopení látky).	 – tak zněla druhá
otázka v pořadí, na kterou studenti odpovídali. Studentům byl předložen seznam
středoškolských matematických okruhů, ze kterých měli zakroužkovat právě tři
nejtěžší.

• Matematická logika, teorie množin a čísel
• Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
• Komplexní čísla
• Planimetrie
• Goniometrie
• Algebraické výrazy
• Funkce
• Posloupnosti a řady
• Stereometrie
• Rovnice a nerovnice
• Diferenciální a integrální počet

Jak dopadla celková statistika, ukazuje sloupcový graf (obr. 1).
Jak se dalo očekávat, za nejtěžší okruhy studenti označili diferenciální a inte-

grální počet, na druhém místě pak kombinatoriku, pravděpodobnost a statistiku
a na třetím stereometrii.
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Obr. 1 Obtížnost jednotlivých matematických okruhu z pohledu studentů

Diferenciální počet se učí ve čtvrtém ročníku, a tak studenti, z matematiky
nematurující, se tomuto předmětu přestávají věnovat a spíše se připravují na
předměty, které jsou pro ně v daném okamžiku důležitější. Jedná se o předměty,
ze kterých vykonávají maturitní zkoušku. Tento fakt může způsobit, že studenti
látce příliš neporozumí, a proto ji řadí mezi těžké okruhy.
Domnívám se, že druhé místo vybojoval matematický okruh kombinatorika,

pravděpodobnost a statistika především díky části kombinatorické, neboť kom-
binatorika je zvlášť specifické téma. Přestože ke zvládnutí tohoto učiva studenti
nepotřebují téměř žádné předchozí vědomosti, získala kombinatorika celých 169
hlasů, tedy jen o 10 hlasů méně než diferenciální a integrální počet. Při ře-
šení kombinatorických úloh žákům postačí pouze základní algebraické znalosti,
logické myšlení a velmi často pouze zdravý selský rozum, který asi mnoho stu-
dentů postrádá. Kombinatorika nedává studentům přesný návod, jak úlohy řešit
a z velké části úloh není možná ani zkouška výsledků, která je mnohdy pro
studenty důležitá. Přestože jsou kombinatorické příklady z velké části zábavné
a praktické, studenti díky své obtížnosti toto téma nemají příliš v lásce. Před
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dvěma lety v jistém dotazníku měli možnost středoškolští učitelé vyjádřit svůj
názor na kombinatoriku a zjistilo se, že 41 % učitelů učí kombinatoriku nerado,
z čehož vyplývá, že jejich záporný postoj se může projevit i u žáků. Do trojice
nejobávanějších a nejtěžších okruhů se dostala i stereometrie, neboť geometrie
je strašákem velké skupiny studentů. Žáci často postrádají prostorovou předsta-
vivost, která je potřebná u výuky geometrie v prostoru.
Převládá názor, že s kombinatorikou mají problémy i dobří studenti. Zají-

malo mě tedy, jaké matematické okruhy se zdají nejtěžší studentům s rozšířenou
výukou matematiky, tedy studentům z matematických tříd. Tito studenti ozna-
čili za nejtěžší okruhy kombinatoriku, pravděpodobnost a statistiku; jako druhý
v pořadí diferenciální a integrální počet a analytickou geometrii. I studentům
z jazykových tříd dělá největší problémy kombinatorika, pravděpodobnost a sta-
tistika; diferenciální a integrální počet a jako třetí nejtěžší okruh žáci překvapivě
vybrali komplexní čísla. Studenti všeobecného zaměření naopak na první místo
v kategorii obtížnosti jednotlivých matematických okruhů umístili diferenciální
a integrální počet, poté stereometrii a až na třetí místo kombinatoriku. Je tedy
vidět, že s kombinatorikou a pravděpodobností mají problémy celkově všichni
studenti, tedy i studenti matematicky nadaní.
V krátkosti bych se ráda ještě zmínila, jak dopadla statistika této druhé

otázky u chlapců a dívek zvlášť. Obě skupiny zařadily mezi nejtěžší okruhy dife-
renciální a integrální počet, kombinatoriku, pravděpodobnost a statistiku a v ne-
poslední řadě i stereometrii. Rozdíl je pouze v pořadí. Zatímco chlapci označili
za nejtěžší okruh diferenciální a integrální počet, dívkám dělá největší problémy
kombinatorika, což je známý jev. Chlapcům šlo vždy lépe řešení kombinatoric-
kých úloh. Druhé místo obdržela u chlapců kombinatorika, pravděpodobnost
a statistika (jako třetí nejtěžší označili stereometrii) a u dívek stereometrie, poté
diferenciální a integrální počet. Závěrem by se dalo říci, že přestože z hlediska ob-
tížnosti jednotlivých matematických okruhů existují drobné rozdíly mezi chlapci
a dívkami, mezi studenty matematických tříd, jazykových tříd a studenty se
všeobecným zaměřením, trojice nejobtížnějších a nejsložitějších okruhů je jasně
daná.

4 Interaktivní tabule

V dnešní době existuje mnoho možností, jak studentům výuku zpestřit, snáz po-
chopit a ulehčit. Předměty jako např. biologie, zeměpis, dějepis apod. mají však
lepší výchozí podmínky pro výběr takové metody. Matematika je však velmi spe-
cifický předmět, u kterého není jednoduché vybrat vhodný prostředek. Přestože
interaktivní tabule není na školách ještě samozřejmostí, domnívám se, že právě
ona představuje jednu z moderních metod, jak žákům usnadnit a zatraktivnit
jakoukoliv výuku. Její neskutečně velkou výhodou je to, že ji lze používat téměř
ve všech předmětech a to jak při výkladu, tak při opakování či zkoušení z pro-
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brané látky. Problém je, že příprava takových hodin zabere mnoho času, který
většina kantorů nemá. Všichni studenti potvrdili, že při matematice interaktivní
tabuli (dále např. i počítač či dataprojektor) nepoužívají. Proto mým dlouhodo-
bým cílem bude vytvořit na interaktivní tabuli hodiny nejtěžších matematických
okruhů, které díky dotazníku byly zjištěny. Na pořádané konferenci bych tak
mimo jiné ráda nastínila, jak může vypadat např. hodina kombinatoriky.
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Proč neučíme geometrickou pravděpodobnost?

Anna Kalousová

Abstrakt

V příspěvku přinášíme několik příkladů z geometrické pravděpodobnosti, které se dají
použít na různých stupních škol, a také literaturu, ve které je možné najít další inspiraci.

1 Úvod

S geometrickou pravděpodobností se naši žáci a studenti setkávají jen výjimečně.
Zkusme si položit otázku, proč tomu tak je. Možná se někomu zdá, že je to ob-
last, která má jen malé využití v praxi, někomu jinému se možná zdá být příliš
obtížná. . . Ale je tomu tak doopravdy? Geometrická pravděpodobnost a s ní
spojená stereologie mají ve skutečnosti široké využití v biologii, metalurgii, krys-
talografii a ekologii. Můžeme se s ní setkat v lékařství, ale také v běžném životě.
Kdo z nás, když peče bábovku nebo dort, nevyzkouší špejlí, zda je těsto do-
statečně propečeno? Příklady z geometrické pravděpodobnosti opravdu bývají
často dost obtížné a vyžadují hlubší znalosti integrálního počtu a teorie míry.
Ale můžeme najít i příklady, které jsou jednoduché a vhodné i pro žáky základ-
ních škol. Navíc jsou velmi názorné a přirozené. Kdyby náš život závisel na tom,
zda se strefíme míčkem do nějakého vymezeného kruhu, vybrali bychom si kruh
s průměrem jeden metr nebo dvacet centimetrů? Rozhodně ten větší, protože
pravděpodobnost, že se do něj strefíme, je větší než u kruhu menšího.
Odpor ke geometrické pravděpodobnosti je možná spíš svázán s odporem

k pravděpodobnosti vůbec. Možná to souvisí s naším kauzálním chápáním světa,
nějaké nejistoty se nám moc nehodí. Ale svět kolem nás je plný nejistot a nám
nezbývá, než se s tím smířit a naučit se v takovém světě žít. Proto je důležité,
aby se s pravděpodobností setkávaly děti už v nejútlejším věku. Aby poznaly
základní pojmy a pochopily, co znamenají. Například při hodu kostkou je prav-

děpodobnost, že padne určité číslo, rovna
1
6
. To ale neznamená, že když šestkrát

hodíme kostkou, padnou nám postupně všechna čísla. Každé právě jednou. Když
ale budeme kostkou házet mnohokrát a budeme mít dobrou kostku (ty kupo-
vané jsou často vychýlené), asi se přiblížíme tomu ideálnímu stavu, že každé číslo
padne přibližně tolikrát, jako čísla ostatní. O tom se děti mohou lehce přesvědčit
samy, pokud jim k tomu dáme v hodině příležitost.
V následující části zkusíme ukázat několik příkladů z pravděpodobnosti,

zvláště geometrické, které se dají využít ve výuce.
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2 Základní škola

Na prvním stupni základní školy ještě nemůžeme počítat pravděpodobnost ně-
jakých jevů, ale přesto již můžeme vytvářet intuitivní představy o základních
pojmech pomocí různých her a experimentů. Například není možné hodit míč
do nádoby, jejíž vstupní otvor (pro jednoduchost kruhový) má menší průměr
než míč. Naproti tomu existují jevy, které jsou málo pravděpodobné, pro děti
v tomto věku snad i nemožné, ale přesto mohou nastat. Asi se málokteré dítě
strefí kuličkou do vzdálené nádoby. Ale pedagog to (možná, při intenzivním tré-
ninku) zvládne. Můžeme se dětí zeptat, kdo z nich, případně z jejich příbuzných
a známých uběhne sto metrů za méně než deset sekund. Pravděpodobně nikdo.
Přesto můžeme v atletických tabulkách najít osoby, které to dokázaly. Na ta-
kovýchto příkladech můžeme dětem ukázat rozdíl mezi jevem nemožným, který
(z objektivních důvodů) nemůže nastat, a jevemmálo pravděpodobným. Podobně
jistě najdeme příklady jevů velmi pravděpodobných a jevů jistých.
Na druhém stupni už můžeme pravděpodobnost definovat jako poměr „pří-

znivých situací	 ke „všem situacím	, které mohou nastat. Tato představa je
dostatečně názorná a blízká intuitivní představě. Můžeme samozřejmě použít
příklady z klasické pravděpodobnosti, jako je házení mincí nebo kostkou, tahání
černých a bílých míčků apod., ale můžeme použít také příklady z geometrické
pravděpodobnosti, jako třeba některé z Buffonových úloh.
Mladý Georges-Louis Leclerc, pozdější hrabě de Buffon (1707–1788) se toužil

stát vědcem a věděl, že je k tomu zapotřebí být členem francouzské Královské
Akademie věd (Académie royale des sciences). V roce 1733 předložil Akademii
své pojednání Solutions de problèmes sur le jeu du franc-carreau, které bylo
velmi kladně hodnoceno a spolu s pojednáním Fine mécanique z téhož roku
mu zajistilo přízeň akademiků a od krále jmenování adjoint mécanicien v ná-
sledujícím roce. Úplný text těchto pojednání nemáme k dispozici. Existuje jen
záznam spisovatele a tajemníka Akademie věd Bernarda Le Bouyer de Fontenelle
(1657–1757) [2, 3], ve kterém jsou pojednání popsána. Příklady ze Solutions de
problèmes sur le jeu du franc-carreau se později (1777) staly součástí [1], kde
byly ještě zobecněny. Šlo o dva typy příkladů, hru franc-carreau a známou úlohu
o jehle, která se stala základem geometrické pravděpodobnosti. Úloha o jehle vy-
žaduje znalosti integrálního počtu, proto se jí budeme věnovat až v následující
části, ale řešení problému spojeného s hrou franc-carreau vyžaduje jen základní
znalosti geometrie, a je proto vhodné i pro vyšší třídy základní školy.
Hra franc-carreau byla údajně velmi oblíbená na francouzském královském

dvoře. V místnosti, jejíž podlaha byla rozdělená na pravidelné čtverce (dlaždice),
byla do vzduchu vyhozena mince. Jeden z hráčů vsadil na to, že při dopadu
neprotne žádnou spáru mezi dlaždicemi (pozice franc-carreau), druhý naproti
tomu vsadil na to, že protne aspoň jednu spáru. Buffon počítal pravděpodobnost,
že mince spáru neprotne, aby zjistil, jaký má být vztah mezi délkou strany
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čtverce a poloměremmince, aby hra byla spravedlivá, tedy aby pravděpodobnost,
že mince neprotne žádnou spáru, byla stejná jako pravděpodobnost, že nějakou
spáru protne.

Obr. 1

Označme c stranu čtverce a r poloměr mince. Zřejmě bude celá mince ležet
uvnitř čtverce, právě tehdy, když její střed O bude ležet uvnitř menšího čtverce
o straně c− 2r, jak je znázorněno na obrázku. Pravděpodobnost, že bude mince
uvnitř čtverce je potom rovna podílu obsahu menšího čtverce k obsahu čtverce
většího, tedy

P =
(c − 2r)2

c2
.

Zanedbali jsme případ, kdy se mince spáry jen dotýká. K tomu by došlo v pří-
padě, kdy by střed mince ležel na hranici malého čtverce; ale to je množina míry
nula.
V [1] Buffon tuto úlohu rozšiřuje dvěma způsoby. Nejprve zobecňuje rozdělení

plochy, na kterou dopadá mince. Může být rozdělena i na jiné obrazce, třeba
rovnoramenné trojúhelníky nebo pravidelné šestiúhelníky. Také položená otázka
je obecnější. Ptá se, jaká je pravděpodobnost, že mince neprotíná žádnou spáru,
že protíná jedinou spáru, dvě spáry nebo tři, čtyři či šest spár. Všechny tyto
příklady lze řešit jen užitím vzorců pro výpočet obsahu základních obrazců.
Také v těchto příkladech je vhodné provádět experimenty a tím prohlubovat

statistickou gramotnost studentů. Můžeme zkoumat, jak moc se vypočtená prav-
děpodobnost liší od té, kterou jsme získali pokusem, můžeme přemýšlet o tom,
kolik pokusů potřebujeme k tomu, abychom se vypočtené pravděpodobnosti „do-
statečně	 přiblížili, o tom, zda lze minci do vzduchu vyhodit opravdu náhodně
apod.

3 Střední škola

Na střední škole se studenti většinou seznámí se základy infinitesimálního počtu
a mohou tedy řešit i složitější úlohy z geometrické pravděpodobnosti, které vy-
žadují základní znalost integrování. Zase můžeme sáhnout do minulosti a použít
třeba Buffonovu úlohu o jehle.
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Podlaha v místnosti je tentokrát rozdělena rovnoběžnými, od sebe stejně
vzdálenými čarami a do vzduchu je vyhozena tenká tyčka, která je kratší než
vzdálenost mezi čarami. Zajímá nás pravděpodobnost, že tyčka protne nějakou
čáru. (Buffon v [1] dodává, že tuto hru lze hrát i na šachovnici s jehlou nebo
špendlíkem bez hlavičky. Proto je tato úloha nazývána úlohou o jehle a ne úlohou
o tyčce.)
Označme d vzdálenost rovnoběžek, l délku jehly (předpokládáme, že l < d),

dále označme y vzdálenost středu jehly od nejbližší rovnoběžky a α úhel, který
svírá jehla s daným systémem rovnoběžek (viz obr. 2).

Obr. 2 Obr. 3

Zřejmě stačí uvažovat 0 ≤ y ≤ d

2
a 0 ≤ α ≤ π. Jehla protne spáru právě

tehdy, když l sinα ≥ y. Pravděpodobnost, že jehla protne spáru, opět spočítáme
jako podíl obsahu oblasti „příznivých případů	 k obsahu oblasti „všech případů	,

tedy jako plochu pod křivkou danou rovnicí y =
l

2
sinα ku ploše celého obdélníka

π
d

2
(viz obr. 3), tedy

P =

∫ π

0
l
2 sinα dα

π d
2

=
l [− cosα]π0

πd
=
2l
πd

.

Ve výsledné formuli se objevuje π, čehož si všiml již Pierre-Simon de Laplace
(1749–1827) a navrhl, že by se takto dala hodnota π experimentálně spočítat.
Dnes lze na internetu najít řadu simulátorů, které (virtuálně) tuto metodu k vý-
počtu π používají. Možná by to studenty zaujalo.
Další příklady můžeme najít v učebnicích z počátku 20. století, kdy se geome-

trická pravděpodobnost na středních školách vyučovala a příklady byly dokonce
v maturitních otázkách, např. [4, 5].

4 Vysoká škola

Na vysoké škole by již studenti měli znát integrální počet natolik, že by pro
ně neměl být problém vyřešit nejen Buffonovu úlohu o jehle, ale i některá její
zobecnění. Na plochu rozdělenou rovnoběžnými čarami můžeme náhodně házet
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například elipsu, uzavřenou konvexní křivku, čtverec či pravidelný n-úhelník,
které mají diametr menší, než je vzdálenost čar, a opět počítat pravděpodobnost,
že obrazec protne nějakou čáru. Ukažme si řešení třeba pro čtverec.
Nechť vrchol A čtverce leží mezi dvěma sousedními rovnoběžkami, vyberme

si jednu z nich. Spočítáme pravděpodobnost, že čtverec protne tuto přímku.
Pravděpodobnost, že protne tu druhou, je stejná, proto stačí vynásobit tento
výsledek dvěma, abychom získali hledanou pravděpodobnost. Budeme nyní čtve-
rec otáčet kolem vrcholu A. Protože je symetrický podle úhlopříčky AC, stačí,
když jím budeme otáčet jen na jednu stranu. Označme d vzdálenost rovnoběžěk,
a délku strany čtverce, x vzdálenost bodu A od vybrané přímky a Φ úhel, který
svírá úhlopříčka AC s kolmicí k systému přímek v pozici, kdy se čtverec dotýká
vybrané přímky. Zřejmě musíme rozlišit dva případy – když se přímky dotýká
vrchol C (obr. 4) a když se jí dotýká vrchol B (obr. 5). V prvním případě je

0 ≤ Φ ≤ π

4
, čtverec protne přímku, pokud je x ≤

√
2a cosΦ.

Obr. 4 Obr. 5

Ve druhém případě je
π

4
< Φ ≤ 3π

4
a čtverec protne přímku, když x ≤

≤ a cos
(
Φ− π

4

)
. Když je

3π
4

< Φ ≤ π, čtverec neprotíná přímku, pouze se jí

dotýká vrcholem A, je tedy x = 0. Pravděpodobnost opět spočítáme jako podíl
„příznivých případů	 ku „všem případům	, kde „příznivé případy	 spočítáme

jako 2
∫ π

0
xdΦ a „všechny případy	 jako 2πd.

Pravděpodobnost, že čtverec protne vybranou přímku, je tedy

P =
2
2πd

π∫
0

xdΦ =
1
πd

⎛
⎜⎝

π
4∫
0

√
2a cosΦdΦ +

3π
4∫

π
4

a cos
(
Φ− π

4

)
dΦ +

π∫
3π
4

0 dΦ

⎞
⎟⎠ =

=
1
πd

(
√
2a

√
2
2
+ a

)
=
2a
πd

a pravděpodobnost, že protne nějakou přímku je jejím dvojnásobkem, tedy
4a
πd
.
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Analogicky můžeme postupovat pro pravidelný mnohoúhelník. Pro elipsu či
konvexní uzavřenou křivku je výpočet trochu složitější. Můžeme ho najít v [6],
kde jsou uvedeny i další příklady z geometrické pravděpodobnosti. Několik pří-
kladů je i v [7].

5 Závěr

V úvodu byla položena otázka: Proč neučíme geometrickou pravděpodobnost?
Asi si na ni musí odpovědět každý sám. Snad ale tento příspěvek aspoň trochu
ukázal, že ji učit lze.

Poděkování

Příspěvek vznikl v rámci a s podporou projektu MSM 0021620839.
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Nadpůměrný žák na prvním

a dále na druhém stupni ZŠ

Michaela Kaslová

Abstrakt

Nadprůměrný žák v matematice prvního stupně ZŠ nemusí být ještě matematickým
talentem, ale stojí za pozornost ho sledovat i po jeho odchodu na druhý stupeň. Přechod
těchto žáků na druhý stupeň není u nás dosud systematicky sledován. Bylo využito dat
získaných během 18 let práce v Klubu přátel matematiky (KPM) na prvním stupni ZŠ
v Praze 1. Jak je s těmito žáky nakládáno na prvním stupni a poté na druhém stupni
ZŠ? Jsme připraveni předávat na druhý stupeň tyto žáky včetně charakteristik strategií
dosud užívaných učiteli v práci s nimi?

Motto:
„Vědět – znamená být připraven.

Aghata Christie (Zapomenutá vražda)

„Rozumět – znamená pomáhat.

Zdeněk Matějček (Specifické poruchy učení a chování, 2005)

1 Úvod

Na prvním stupni ZŠ je zájem žáka o nějaký předmět podmíněn především osob-
ností učitele, jeho způsobem práce, teprve na druhémmístě je žákova nadprůměr-
nost spojená s primární motivací. V matematice tomu nebude pravděpodobně
jinak. Do hry se zapojuje školská legislativa, změny motivací u žáků v prepu-
bertě a pubertě, materiály pro učitele, informovanost učitelů. Nadprůměrného
žáka zde chápeme jako žáka se specifickými potřebami učení [7].

2 Nadprůměrný žák a oblíbené úlohy

2.1 Motivace

Matematické soutěže [13] jsou pouze jednou z forem vyhledávání a zapojení nad-
průměrných žáků do řešení obtížnějších „matematičtějších	 úloh (vzdálenějších
školským úlohám). Problém je, že určitou skupinu nadprůměrných žáků mate-
matické soutěže nemotivují z řady důvodů (potřeba řešit v intimnějším prostředí,
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prioritu hraje radost z řešení před sebeprezentací, upřednostňování výběru úloh,
odmítání úloh, kde nelze použít PC, atd.)
U uzavřenějších žáků je často upřednostňováno řešení takovou formou, kde

odezva na řešení (hodnocení, kontrola) probíhá bipólově: žák–učitel nebo žák–
starší žák (nikoli před třídou). Uzavřenější žáci nemají často ani potřebu vý-
sledky prezentovat, při porovnání postupů dávají přednost anonymnější formě,
jako je korespondenční seminář nebo chatování. Vedle radosti ze samotného
procesu řešení a z nalezení výsledku – odpovědi, je pro nadprůměrného žáka,
zejména při řešení slovních úloh, dominantní smysluplnost (v tom smyslu, jak ji
chápe v rámci psychických potřeb Matějček).

2.2 Výběr úloh a škola

Sarrazy [12] popisuje strategii práce s nadprůměrným žákem, kdy hlavním úko-
lem žáka je zapojení do diskuse k úloze, kterou řeší všichni, a popisuje významný
přínos argumentace nadprůměrného pro všechny zúčastněné. To znamená, že
nepředpokládá speciální výběr úloh. Burjan [1] rozebírá možnosti volby úloh
a úskalí této volby, zejména pak tlak rodičů na to, aby učitel vybíral úlohy
předbíhající probíranou látku ve škole. Koman [9] a další ukazují cestu k práci
s nadprůměrnými skrze jejich spolupráci nad nestandardními úlohami. Vzhle-
dem k tomu, že ne všichni nadprůměrní žáci musejí být matematickými talenty,
nabízí jim Kaslová [6] série gradovaných úloh nebo úloh umožňujících zobecnění
či objevení strategie nebo Molnár [11] prezentuje baterii nestandardních úloh.
Sama škola však s těmito materiály systematicky nepracuje. Ve většině pří-

padů se s nadprůměrným žákem pracuje v duchu Sarrazyho nebo je takovým
žákům nabízeno pouze větší množství úloh či dochází k obměně úloh pro ostatní
s tím, že se mění jednotky nebo „velikost	 čísel. V jiném případě se zvyšuje ná-
ročnost na rychlost či přesnost odpovědi, již méně se požaduje změna ve volbě
komunikačního kódu [3].

2.3 Metody řešení a úlohy

První stupeň, zejména po roce 1990, položil větší důraz na to, aby bylo vyučo-
vání „zábavné, hravé	. Tyto termíny však pojímá každý typ žáka poněkud jinak,
avšak přesto školní rituál vnutí třídě jednotnější představu a vytvoří návyk, za
jakých podmínek úlohy třídu „baví	. Nebudeme se nyní zabývat ani přednostmi
ani úskalími této strategie. Poukážeme na to, jak tato strategie ovlivňuje po-
stoj nadprůměrných k řešení úloh. Hravost má přídech nezávaznosti (viz defi-
nice hry). Je-li strategie učitele orientována na většinu třídy, musí respektovat
její úroveň, musí do jisté míry pominout „kraje	 normálního rozložení. V ta-
kové situaci se dostávají nadprůměrným žákům ve většině případů úlohy, které
zvládnou snadno, často vhledem [5, 6], úlohy, které nevyžadují soustavnost, tr-
pělivost, systematičnost a delší dobu řešení, nejsou náročné na pečlivou práci
s poznámkami, protože tito žáci vystačí s pamětí, s řešením v představě. To se
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již ukazuje u některých nadprůměrných při řešení MO na prvním stupni. In-
tuici ve spojení s pokusem – omylem není pro ně na snadných úlohách nutné
nahradit strukturovaným experimentováním s formulací podmínek, s komparací
všech 5 typů, s ověřováním. Jednodušší úlohy navíc nesměrují žáka k prová-
dění zkoušek, poněvadž jejich schopnosti jsou na takové úrovni, že pohlížejí na
zkoušku jako na formalismus, činnost ne smysluplnou. Ve svém důsledku to vede
k podvědomému odmítání zkoušky, ověření. Pokud tito žáci navíc pracují více
než 1 hodinu denně na PC po dobu delší než 2 roky, objevuje se u nich snížená
schopnost po sobě najít chybu či najít „slabé	 místo řešení [8]). Do skupiny nad-
průměrných se díky učitelské strategii „vešlo	 i 6 žáků se specifickými poruchami
učení (chlapci dyslektici: D, Š, Pa, Mi, A, T). Písemný individuální studijní pro-
gram a diferencovaný přístup k řešení či cílené volbě úloh se až na 2 výjimky (Pe,
Ma) na prvním stupni v podstatě nevyskytují. To vytváří specifické podmínky,
ve kterých se nadprůměrný žák nevyvíjí rovnoměrně vzhledem ke schopnostem,
které je nutné na prvním stupni rozvíjet. Je mu navíc tolerováno (zpravidla
kvůli „dobrým	 nápadům) několik skupin nedostatků, které typově neodpouš-
tíme průměrným žákům a které u nadprůměrných vytvářejí nerovnoměrné až
rozkolísané prostředí pro řešení úloh do budoucna – na druhý stupeň.

3 Sledovaní žáci

Za 18 let prošlo KPM 347 žáků, kteří navštěvovali klub: 1 rok (27 %), 2 roky
(65 %), po 3–4 roky (18 %). Důvody pro ukončení byly v 80 % kolize rozvrhové
nebo s jinou volnočasovou aktivitou, v ostatních případech šlo o odchod na druhý
stupeň nebo na jinou školu.
Co se dálo dále s žáky KPM? 13 % žáků pokračovalo na dané ZŠ na druhém

stupni, ostatní přešli po prvním stupni na nižší gymnázium. 20 žáků bylo možné
sledovat detailněji i po ukončení prvního stupně, s dalšími 13 jsem byla v ob-
časném kontaktu, u dalších 27 jsem pouze zprostředkovaně informována, dalších
7 se hlásilo ke KMP s odstupem několika let. Jediný z dotázaných se zúčastnil
úspěšně MO. Absolventi SŠ se většinou orientovali na fyziku, chemii, ekonomii.

4 Úskalí přechodu z prvního stupně na druhý

Sledovaní žáci na druhém stupni byli stále řazeni mezi „lepší žáky	, zejména ti
úspěšní ve vybraných úlohách [5, 6], avšak poklesla jejich aktivita. U chlapců
více než u dívek (patrně pro jejich submisivnost) ochabuje aktivita, pokud ne-
dostávají speciální úlohy. Nerozvinutí některých schopností a nevytvoření někte-
rých pracovních návyků vede k nevůli „natrénovat	 například některé algoritmy
řešení, pravidla komunikace, osvojení slovní zásoby nutné pro popis postupu, pro
argumentaci.
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4.1 Návyky nadprůměrných žáků vytvořené na prvním stupni

Převaha pamětného řešení úloh nadprůměrnými na prvním stupni vytváří bloky
v písemném záznamu myšlenkových postupů na druhém stupni, v nižší schop-
nosti interpretovat některá data daná obrazově, specifickým matematickým kó-
dem, či transformovat jeden komunikační kód v druhý (přečíst například popis
konstrukce – zejména není-li tento úkol prezentován jako dešifrování). Není vý-
jimkou, že užití jednoho komunikačního kódu považují za postačující (Š: „Vždyť
je to jasný!	 – chápejme: je sdělitelné, tak proč to číst). Z prvního stupně se
často fixuje ústní komunikace náznakem, chybí úplnost a přesnost sdělení, což
se projevuje i v písemné formě odpovědí u slovních úloh (vynechání jednotek,
kontextu a podobně, na čemž však správnost odpovědi závisí).
Snadnost počítat s menšími přirozenými čísly vede k odmítání kalkulu či chy-

bování u pamětných algoritmů u víceciferných či desetinných čísel („kalkulační
pohodlnost	). Pokud je těmto žákům na prvním stupni umožněno dříve použí-
vat kalkulačky (z nejrůznějších důvodů), objevuje se u nich snížená úroveň „citu
pro číslo	, nepřesnost odhadů, které za určitých okolností směřují k návratu
k hádání.
U dobře počítajících i usuzujících žáků (dyslektiků) dochází často na druhém

stupni pouze k toleranci v oblasti grafické, nechává se žákům více času na řešení,
avšak nevyužívá se všech nástrojů, které jsou k dispozici. To má za následek sní-
žení známky z matematiky, neboť za takových podmínek nemůže nadprůměrný
žák uplatnit své „přednosti	.
Tlak rodičů a jejich neznalost dalších možností rozvoje (včetně motivace)

jejich nadprůměrného potomka vede k užívání opět jen omezeného počtu ná-
strojů pro práci s nadprůměrnými žáky: přeskočení ročníku, odchod do vý-
běrové školy. V druhém případě jde o sporný krok, neboť ne každý nadprů-
měrný žák je úzce profilován. Při všestranné profilaci se žák na specificky za-
měřených školách nemusí cítit spokojeně. Již v osmdesátých letech upozorňo-
vala řada odborníků (u nás např. Zajac) na to, že příliš vyrovnaná skupina
s úzkou profilací směřuje ke snížení aktivity jednotlivců proto, že každý do-
předu odhadne, kdo ze skupiny bude nejdříve hotov, či najde nejlepší řešení,
v důsledku toho aktivita poklesá níže než při zařazení těchto žáků do běžné
třídy (pokud není žák primárně motivován nebo není vyloženě soutěživým ty-
pem).
Obecně lze shrnout situaci nadprůměrných žáků při vstupu na druhý stu-

peň následovně: pokud nebyli nuceni soustavněji pracovat, vynaložit pro získání
výborné známky „více energie	, nedostatek pracovního nasazení, návyk snadno
získávat ocenění, obdiv vedou ke snížení známky z matematiky, pokud nejsou
specificky učitelem motivováni, tedy pokud se staví pouze na strategii, popsané
Sarrazym.
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4.2 Možnosti ZŠ

Při „předávání	 nadprůměrných žáků jde, možná více než u žáků se specific-
kými poruchami učení, o nutnost předávání podrobnější charakteristiky žáka,
míry rozvoje jeho schopností včetně slabin v komunikaci a motivačních oblastí
a úrovně a stability jejich hladin.
Rezervou práce s nadprůměrnými žáky je rozšířeni škály učitelových nástrojů:

individuální program, částečný přestup v ročníku, zaujímání specifických rolí ve
skupině, zvýšení nároků na komunikaci, rozšíření metod řešení, zvýšení důrazu
na ekonomičnost postupů, na míru obecnosti řešení, na tvořivost, na prohlou-
bení pochopení probírané látky, na propojení matematiky s jinými obory, na
cílené užití kontrastu, na posílení usuzování ve spojení s pochopením negace, na
vědomou práci s odlišnými číselnými obory apod.
V rámci tvorby ŠVP je možné sice rozpracovat oddíl pro práci s nadprůměr-

nými žáky, avšak je nutné připustit, že jsou mezi nimi rozdíly, a to i v případě, že
jsou všichni nadprůměrní v matematice (Hříbková [2], Vondráková [14] a další).
To tedy předpokládá adaptabilitu ŠVP vzhledem k právě vyskytujícím se typům,
které je však nutné nejdříve vhodně diagnostikovat. To také vyžaduje spolupráci
prvního stupně s druhým a nový přístup Pedagogicko-psychologických (PgPsy)
poraden k dané problematice.
Úkolem MŠMT je působit především ve třech oblastech: 1) proškolování uči-

telů, 2) informování laické veřejnosti o možnostech (nikoli pouze soutěže a škola
pro nadané), 3) podporování tvorby materiálů pro učitele, respektive tyto žáky.
Patrně bude nutné nejen kvůli podprůměrným, ale i nadprůměrným žákům a žá-
kům se specifickými poruchami i problémy přehodnotit „utajení	 výsledků še-
tření v PgPsy poradnách před učiteli, kteří jsou vázání (podobně jako lékaři)
profesním učitelským slibem. Pouze informovaný učitel může cíleně rozvíjet žáka
a vytvářet vhodné prostředí pro spolupráce školy s rodinou.

5 Závěr

Rezervy práce s nadprůměrnými žáky jsou: a) v přípravě učitelů všech stupňů
i oborů (nutné pro profesionální spolupráci), b) v pojetí práce PgPsy poraden
(nejen konstatovat nadprůměrnost, poukázat na typ, strukturu schopností, sle-
dovat systematicky a dlouhodobě rozvoj a rezervy, spolupracovat nejen s rodi-
nou, ale i školou), c) v informovanosti veřejnosti, d) ve vytváření ekonomických
a materiálních podmínek. To je možné pouze za vládní podpory oblasti škol-
ství.
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Výpočetní technika ve výuce matematiky

Jan Kašpar

Abstrakt

TI-Nspire, nejnovější produkt firmy Texas Instruments, je kombinovaným výpočetním
systémem, spojujícím vlastnosti grafické kalkulačky a softwaru podporujícího výuku ma-
tematiky. V úvodu příspěvku je stručná informace o historii celosvětového vzdělávacího
programu T3 (Teachers Teaching with Technology), zaměřeného na využití výpočetní
techniky ve výuce matematiky, a podpoře tohoto programu firmou Texas Instruments.

1 Úvod

Svůj příspěvek jsem zaměřil na nejnovější produkt firmy Texas Instruments
TI-Nspire, kombinaci grafické kalkulačky a software, podporujícího výuku mate-
matiky. Nejprve jenom velmi krátce o historii zapojení firmy Texas Instruments
do problematiky využití výpočetní techniky ve výuce matematiky. Zhruba od
roku 1984 začali s firmou spolupracovat dva profesoři matematiky z Ohio State
University, Columbus, USA, pánové Frank Demana a Bert Waits. Výsledkem
jejich spolupráce s firmou bylo, že technologický vývoj grafických kalkulaček
a software byl ve firmě Texas Instruments ovlivňován mj. i požadavky učitelů
matematiky. Firma s rostoucím zájmem o jejich využití ve výuce matematiky
začala podporovat, a dodnes tak dělá, vzdělávací program T3 (Teachers Tea-
ching with Technology) pro učitele, zaměřený na využití výpočetní techniky ve
výuce, zejména v matematice. Program se velice rychle rozšířil nejen po celých
Spojených státech, ale brzy překročil i jejich hranice. Na 10. výroční konferenci
tohoto programu, konané v roce 1998 v Nashville, Tennessee, USA, byl oficiálně
program prohlášen za celosvětový, protože došlo k jeho rozšíření do všech kon-
tinentů. Připojení k programu zde bylo nabídnuto i České republice. To bylo
realizované na podzim 1998 a garantem programu se stala MFF UK v Praze.
Znamenalo to, že v prvních létech byly firmou Texas Instruments materi-

álně i finančně podporované kurzy pro učitele matematiky a hlavně byly pro
tyto kurzy dány k dispozici nejnovější produkty firmy. Jednalo se o software
a ve své době o velmi kvalitní grafické kalkulačky. Připomenu např. TI-89, TI-
92+, Voyage-200, kde u dvou posledních modelů byla implementovaná CABRI
geometrie a u všech třech byl software, označovaný jako Computer Algebra
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Systém (dále CAS). V oblasti software firma Texas Instruments jistou dobu
podporovala vývoj software CABRI Geometrie (v té době např. vznikala první
verze CABRI 3D) a DERIVE a hlavně vyvinula vlastní velmi kvalitní software
TI-InterActive!, který patří mezi CAS. Osobně se domnívám, že tento software
je jeden z nejlepších pro práci učitele matematiky (referoval jsem o něm na
posledním Setkání, viz [3]).

2 TI-Nspire

Nejnovější produkt firmy Texas Instruments TI-Nspire byl poprvé představen
v roce 2006 a jeho první verze pro uživatele je k dispozici od letošního roku. Jak
již bylo uvedeno v úvodu, jedná se o kombinaci grafické kalkulačky a software,
podporujícího výuky matematiky. Již u předchozích produktů firmy Texas In-
struments došlo ke sblížení programového vybavení grafických kalkulaček a soft-
ware pro PC (viz implementace CABRI, resp. CAS v posledních typech grafic-
kých kalkulaček Texas Instruments) a některá řešení úloh byla mezi grafickými
kalkulačkami a PC přenositelná, ovšem teprve u TI-Nspire došlo poprvé k tomu,
že software pro obě media je totožný, takže uživatel pracuje v obou případech
naprosto shodně.
Stejně jako u všech předchozích produktů Texas Instruments je při zahájení

práce nutné zvolit „režim práce	, tj. buď použít nabídnutý standard, nebo zvolit
vlastní. Jedná se nastavení číselného oboru, formátu čísel, úhlové míry, souřad-
nicového systému, číselné soustavy a přesnosti výpočtů. Na obr. 1 je otevřená
první stránka nově vytvářeného dokumentu s výzvou pro výběr činnosti spolu
s tabulkou pro nastavení režimu práce.
Hlavními částmi TI-Nspire jsou CAS, grafický editor a konstrukční geometrie,

tabulkový editor, statistické zpracování dat a velmi jednoduchý textový editor.
Uvedených pět základních pracovních činností uživatel vybírá v program klik-
nutím na výzvu na pracovní ploše nebo při práci s grafickou kalkulačkou pomocí
klávesy menu. Proti TI-InterActive! byl software podstatně rozšířen zejména pro
geometrii, kde vedle možnosti zobrazování grafů (stejně jako u TI-InterActive!
v kartézské souřadnicové soustavě, v polárních souřadnicích, grafů parametric-
kých rovnic a grafů statistických dat) je možné grafické znázornění úloh analy-
tické geometrie a řešení konstrukčních úloh v rovině včetně geometrických zob-
razení. Geometrická část software je dynamická, takže je možné kurzorem měnit
umístění a tvar geometrických útvarů. V části CAS jsou uživatelovi k dispozici
operace, funkce a procedury pro základní početní úkony jak s čísly reálnými
tak komplexními, pro algebru, matematickou analýzu, počet pravděpodobnosti,
pro matematickou statistiku a dále je v této části možné psát vlastní programy.
Část tabulkový editor umožňuje vytvářet tabulky a zpracovávat v nich uložená
data včetně jejich statistického vyhodnocování. Pro statistické vyhodnocování je
k dispozici ještě samostatná část, umožňující i grafické znázornění vyhodnocova-
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Obr. 1

Obr. 2
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ných dat. Poslední částí je jednoduchý textový editor, pomocí něhož má uživatel
možnost vytvářet v dokumentu komentáře.
Základní pracovní plochou pro práci TI-Nspire je stránka (list). Tu je možné

ještě rozdělit na nejvýše čtyři oblasti a v každé z nich použít libovolnou z pěti
pracovních činností. Na obr. 2 je ukázka stránky, rozdělené na tři oblasti, přičemž
v levé oblasti jsou grafy funkcí (tj. gragfický editor a konstrukční geometrie),
v pravé horní části výpočty (CAS) a v pravé dolní části volný text (textový
editor). Z jednotlivých stránek pak uživatel sestavuje výsledný dokument. Jeho
základní zobrazení na obrazovce je podobné jako v Power Point, tj. je zobrazená
aktuální pracovní plocha a zhruba na jedné čtvrtině vlevo jsou seřazené snímky
již vypracovaných stránek.
Při zápisu zadání úloh může uživatel používat buď klávesnici počítače nebo

vestavěnou klávesnici (13. ikona z druhé řady nabídek). Do programu vestavěná
klávesnice je vlastně simulace klávesnice grafické kalkulačky TI-Nspire CAS. Na
obr. 3 je ukázka této realizované volby spolu s otevřenou nabídkou v programu
zabudovaných funkcí a procedur matematické anylýzy. Pokud uživatel pracuje
s grafickou kalkulačkou, pak nabídky pro jednotlivé činnosti nevybírá pomocí
ikon nad pracovní plochou, ale pomocí klávesy menu. Každá uživatelem zvolená
a realizovaná činnost, ať už je umístěná na stránce samostatně nebo společně
s jinými činnostmi (viz ukázka na obr. 2) je samostatným prvkem a v případě
potřeby je možné ji začleňovat do různých, uživatelem řešených problémů.
Systémem TI-Nspire uživateli poskytnuté operace, funkce, procedury a další

nástroje pro jeho práci jsou podrobně k dispozici na webových stránkách firmy
Texas Instruments http://www.educatiom.ti.com. Najdete uživatelské příručky
jak pro práci s grafickou kalkulačkou, tak pro práci se software (viz např. [1, 2]),
a 30ti denní verzi TI-Nspire ke stažení.

3 Závěr

Na závěr uvedu některé kritické připomínky k TI-Nspire. Oproti software TI-
InterActive! software TI-Nspire nemá k dispozici pohyblivé lišty pro zadávání
hodnot proměnných, takže neumožňuje dynamické úkony (výpočty a práci
s grafy s parametry ve funkčním předpisu) a má pevnou strukturu pro vytváření
dokumentů, takže není možné na stránce libovolně umisťovat jednotlivé prvky
(výpočty, grafy, text atd.) a tím dokument vytvářet podle představ uživatele.
Při první veřejné prezentaci TI-Nspire na výroční konferenci programu T3

v březnu 2008 v Dallas ale zástupci Texas Instruments sdělili, že software je
neustále vyvíjen a připomínky uživatelů budou zohledněné. S produkty této
firmy jsem v kontaktu již skoro 15 let a vždy to tak bylo.
Pokud Vás produkt na základě této velmi krátké prezentace zaujal a rozhod-

nete se ho vyzkoušet, přeji mnoho úspěchů.
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Obr. 3
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Geometrická úloha a analýza jejího řešení

Jaroslava Kloboučková

Abstrakt

Geometrické učivo na I. i II. stupni základní školy je často v pozadí aritmetického
učiva a netradiční úlohy s geometrickou tematikou bývají zařazovány do výuky velmi
zřídka. Ve svém příspěvku provedu rozbor jedné netradiční geometrické úlohy, která
vznikla propojením (řetězením) známých prvků z různých oblastí školské matematiky
do jednoho netradičního a neobvyklého celku.

1 Úvod

V průběhu své dlouholeté praxe učitele matematiky na základní škole jsem se
často setkávala s názorem, že úspěšný žák základní školy má umět hlavně „dobře
počítat	. Laická veřejnost, ale často i kolegové učitelé si pod tímto pojmem
představovali, že žáci budou umět dostatečně rychle, zpaměti a pokud možno
bez chyb sčítat a odčítat přirozená čísla, malou násobilku, velkou násobilku,
dělení beze zbytku i se zbytkem, druhé mocniny i odmocniny, výpočet odvěsen
pomocí Pythagorovy věty, případně ještě úpravy algebraických výrazů. To vše
samozřejmě v závislosti na věku žáka a právě absolvovaném ročníku základní
školy.
A kde máme geometrii (ať už početní, konstrukční a pojmovou) a hlavně, kde

je schopnost užívat matematické nástroje efektivně, být schopen řešit konkrétní
životní situace, umět se podívat na jednu a tutéž problematiku z různých úhlů
pohledu? Copak opravdu chceme z našich žáků vychovávat pochodující kalkulá-
tory? To byla jedna z otázek, kterou jsem si při výuce kladla stále častěji.
Další zajímavou zkušeností, kterou jsem v průběhu své praxe získala, bylo

využití řetězení prvků. Při tvorbě různých testů, písemných prací či jen úloh
sloužících k ověření, zda žáci získali určité znalosti, jsem v rámci „úspory času	
zadala jednu úlohu, ve které byly lineárně seřazeny všechny sledované prvky
daného tématu.
Jaké však bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že drtivá většina žáků (až

95 %) úlohu nejen nevyřešila, ale ani se o její řešení nepokusila. Postupně jsem
se přesvědčila, že žáci jednotlivé pojmy daného tématu sice bezpečně ovládají,
ale při jejich propojení do jednoho celku je nezvládnou rozpoznat a získané dílčí
znalosti v plné míře aplikovat na konkrétní řešení.
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2 Neobvyklé řetězení obvyklých prvků

V učebnicích se žáci v oblasti geometrie nejčastěji setkávají s úlohami tohoto
typu:

a) Vypočtěte obvod čtverce, znáte-li délku jedné jeho strany.

b) Sestrojte trojúhelník, znáte-li délku dvou stran a úhlu jimi sevřeného.

c) Jak dlouhá bude druhá strana kosočtverce, jestliže známe jeho obvod?

Řešení výše uvedených úloh většinou nedělá žákům problémy, vlastně pouze apli-
kují naučené poznatky na konkrétní situaci. Problém nastává v okamžiku, kdy
se při řešení úlohy objeví nutnost použít znalosti z dvou nebo i více různých ob-
lastí školské matematiky. Zde mohu uvést např. sestrojení trojúhelníka o stejném
obsahu, jako má daný čtverec, za předpokladu, že jedna strana čtverce zůstane
i stranou hledaného trojúhelníka.
Jiným příkladem může být situace, kdy jsem si v 9. ročníku po zopakování

veškerého předchozího učiva chtěla ověřit znalosti žáků o obsahu čtverce a kruhu,
vztah mezi kružnicí opsanou a vepsanou danému útvaru a užití Pythagorovy
věty. Proto jsem zadala následující úlohu: Je dán čtverec, tomuto čtverci je
vepsán kruh, tomuto kruhu je vepsán další čtverec, tomuto čtverci je vepsán
další kruh atd. Na obrázku budou tři čtverce a tři kruhy. Obsah největšího
čtverce je 16 cm2. Určete obsah nejmenšího kruhu.
Všechny výše uvedené ilustrační úlohy jsem použila při své práci řadové uči-

telky matematiky na základní škole, zamýšlela jsem se nad důvody, proč je taková
míra neúspěchu při jejich řešení ze strany žáků, ale nikdy jsem svá zjištění peč-
livě nezpracovala. Teprve poté, co jsem začala pracovat na své disertační práci,
jsem se rozhodla svá pozorování z této oblasti prohlubovat podrobnou analýzou
jednotlivých úloh s využitím neobvyklého řetězení obvyklých prvků.

2.1 Zadání úlohy s využitím řetězení

Sestroj trojúhelník ABC, jestliže znáš délku jedné jeho střední příčky (3 cm)
a jeho obsah (15 cm2). Zjisti, zda je možné sestrojit trojúhelník zadaných para-
metrů tak, aby byl ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý, rovnoramenný nebo rovno-
stranný.

2.2 Analýza zadané úlohy

Tato úloha se na první pohled tváří jako klasická konstrukční úloha, se kterou
se žáci poprvé setkávají na II. stupni základní školy. Ve skutečnosti je při jejím
řešením nutno využít znalosti získávané při studiu různých oblastí matematiky
a navíc v různých časových obdobích.
Řešitelé si musí uvědomit vztah mezi délkou střední příčky trojúhelníka a dél-

kou strany trojúhelníka (strana má dvojnásobnou délku než rovnoběžná střední
příčka), dále si nepřímo musí uvědomit vztah mezi výškou trojúhelníka, stranou
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a jeho obsahem (S = z · v

2
). Pokud žáci ještě aktivně neovládají tyto vztahy,

může jim pomoci určení obsahu trojúhelníka ve čtvercové síti, jejíž užití je také
možné.
Při dalším rozboru úlohy (poté, co je objeveno nějaké jedno řešení) je po-

třeba uvědomit si a použít další znalosti k získání odpovědi na další podotázky
vedoucí ve skutečnosti k určení počtu řešení. Je potřeba ovládat třídění trojú-
helníků podle délek stran a podle velikosti vnitřních úhlů a k ověření toho, zda
lze sestrojit rovnostranný trojúhelník, také Pythagorovu větu nebo goniometrii
ostrého úhlu.

Obr. 1 Grafické řešení úlohy

Jak vyplývá z obrázku 1, existují dva pravoúhlé trojúhelníky (ABC1, ABC2),
tři rovnoramenné trojúhelníky (ABC3, ABC4, ABC5), nekonečně mnoho ost-
roúhlých trojúhelníků (např. ABC6, ABC7) a nekonečně mnoho tupoúhlých
trojúhelníků (např. ABC8, ABC9). Není možné sestrojit žádný rovnostranný
trojúhelník, který by splňoval dané parametry.

2.3 Jevy vyskytující se při řešení dané úlohy

Při vyhodnocování prací jsem se zaměřila na různé jevy, které se objevily při
řešení jednotlivými žáky a studenty. Jejich vyhodnocení jsem sestavila do ta-
bulky 1.
Každý, kdo se alespoň pokusil o řešení úlohy, si nakreslil obrázek trojúhelníka,

kde si někteří správně vyznačili polohu střední příčky. Při výpočtech někteří užili
vhodné jednotky a určili délku jedné strany. Více než polovina řešitelů si zapsala
vzorec pro určení obsahu trojúhelníka. Celkem 15 řešitelů ze všech skupin našlo
alespoň jedno řešení a 5 řešitelů provedlo úplný rozbor úlohy. Bohužel 8 žáků
základní školy odmítlo úlohu řešit.
Zajímavé také bylo, že čtverečkovaný papír použili ke svému řešení pouze žáci

5. ročníků, přestože byl nabídnut všem věkovým kategoriím. V tomto ročníku
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Tabulka 1 Evidence jevů, které byly použity při řešení úlohy

5.–9. ročník 1.–4.ročník studenti
Evidence jevu základní střední a absolventi 102 prací

školy (71) školy (22) vysoké
školy (9)

Kreslí obrázek
trojúhelníka

63 22 9 94 řešitelů 92,2 %

Vyznačí střední příčku 25 17 6 48 řešitelů 47,1 %
Užívá vhodné jednotky 51 26 4 81 řešitelů 79,4 %
Určí délku jedné strany 22 17 4 43 řešitelů 42,2 %
Píše vzorec pro obsah
trojúhelníka

54 14 9 57 řešitelů 55,9 %

Najde alespoň jedno
řešení

5 6 4 15 řešitelů 14,7 %

Provede úplný rozbor
úlohy

0 2 3 5 řešitelů 4,9 %

Neřeší úlohu 8 0 0 8 řešitelů 7,8 %

určují žáci na základní škole pouze obsahy pravoúhelníků a čtverečkovaný papír
často k určování obsahů používají. V tom případě se většině úspěšných řeši-
telů „povedl	 pravoúhlý trojúhelník o odvěsnách dlouhých 6 délkových jednotek
a 5 délkových jednotek.

2.4 Zdůvodnění svého (ne)řešení úlohy – žákovské citace

Někteří řešitelé napsali i slovní zdůvodnění toho, jak při (ne)řešení úlohy pře-
mýšleli. Vybrala jsem ty nejzajímavější, které doslovně cituji:

„Takovou úlohu nám pan učitel nevysvětlil, takže ji neumím řešit. To v pí-
semkách nemíváme. Naštěstí.

(Milada, 9. roč. ZŠ, vůbec nezačala řešit, okraj papíru pomalovala srdíčky a ky-
tičkami.)

„Mám toho málo zadáno, ze dvou rozměrů se nedá sestrojit trojúhelník.

(Petr, 8. roč. ZŠ, načrtl si pouze obrázek.)

„Asi by to mohlo být takhle, asi bude víc řešení, ale nevidím je.

(Lenka, 5. roč. ZŠ, nalezla jeden pravoúhlý trojúhelník na čtverečkovaném pa-
píru.)

„Těch řešení je hodně, můžou to být všechny možné trojúhelníky.

(Vláďa, 2. roč. víceletého gymnázia, provedl výpočet strany i výšky trojúhelníka
a pak od ruky načrtl stranu trojúhelníka s rovnoběžkou ve vzdálenosti výšky
a několik různých trojúhelníků odpovídajících zadání.)
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„V zadání bylo slovo sestrojte, ale nějak mám pocit, že to byla úloha určená
k výpočtům – strany, výšky a přepony trojúhelníka nebo vnitřního úhlu.

(Michala, absolventka vysoké školy technického typu, provedla úplný rozbor ře-
šení včetně ověření, zda se může jednat o rovnostranný trojúhelník, k čemuž
nejprve užila Pythagorovu větu a pak ještě, prý pro jistotu, výpočet velikosti
vnitřního úhlu; vše si nejprve načrtla, poté provedla všechny výpočty a nakonec
celé pečlivě narýsovala.)

3 Závěr

Jedna geometrická úloha i s analýzou žákovských řešení nevypovídá a ani ne-
může obecně vypovídat o úrovni školského geometrického vzdělávání. Nebylo to
ani mým cílem. Sama se teprve zamýšlím nad otázkami, které se při rozboru
žákovských řešení objevily. Zajímavé je jistě i to, co jsem se jako učitelka dozvě-
děla od žáků po (ne)vyřešení úlohy. Jednotlivé výpovědi zamýšlím kategorizovat
podle identifikovaných jevů. V další práci se chci zaměřit především na věkovou
kategorii od 9 do 12 let, kdy naši žáci přecházejí z I. stupně na II. stupeň a řeší
problémy vyplývající z této změny. Uvítám také jakékoliv reakce od čtenářů,
zejména jejich zkušenosti z učitelské praxe.
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Infinitesimální přístupy k pojmu derivace

Alena Kopáčková

Abstrakt

Připomenuty jsou některé pokusy o rehabilitaci idejí zakladatelů diferenciálního počtu
Newtona a Leibnize ve vztahu k pojmu derivace. Původní Newtonův a Leibnizův pří-
stup je porovnán s přístupy několika autorů českých a slovenských matematických textů
a učebnic: V. Šimerky, P. Vopěnky a I. Kluvánka.

„Odmítnutí Newtonova a Leibnizova pojetí infinitesimálního kalkulu mate-
matiky devatenáctého a dvacátého století – vyvolané ať již jejich neochotou či
neschopností domyslet a dotvořit základní pojmy, o něž se původní pojetí tohoto
kalkulu opíralo – bylo jedním z největších omylů nejen matematiky, ale evropské
vědy vůbec.	 Petr Vopěnka [7]

1 Úvod

Pojem derivace je jedním z nejdůležitějších pojmů v matematice a je také sou-
částí každého úvodního kurzu matematické analýzy na střední či vysoké škole.
Srovnáme-li přístupy zakladatelů diferenciálního a integrálního počtu k tomuto
základnímu pojmu, zjistíme, že dnešní zavádění pojmu derivace se ve školách
děje většinou způsobem velmi odlišným od původních myšlenek Newtona a Leib-
nize. I dnešní učitel zpravidla začíná svůj výklad a motivaci pojmu tradičním
obrázkem, na němž je v Leibnizově duchu tečna ke grafu funkce pojímána jako
limitní poloha sečny (takřka vždy jde přitom o graf konvexní rostoucí funkce na-
črtnutý v 1. kvadrantu) a směrnice této tečny je pak hodnotou derivace funkce
v bodě, popř. je podle vzoru Newtona pojem motivován okamžitou rychlostí
přímočarého pohybu; v tom případě je okamžitá rychlost vnímána jako limitní

případ průměrné rychlosti pro časovou diferenci t − t0 ve vzorci v =
s − s0
t − t0

blí-

žící se neomezeně k nule. Po tomto úvodu však učitel dnes na rozdíl od Newtona
a Leibnize většinou velmi rychle počáteční infinitesimální přístup opouští a další
krok jeho výkladu spočívá takřka jednotně v definici derivace v bodě x0 pomocí
limity
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f ′(x0) = lim
h→0

f(x0 + h)− f(x0)
h

, (1)

která byla již dříve definována zpravidla pomocí Weierstrassova ε − δ.
I v jiných situacích se dnes učitel při výuce matematické analýzy uchyluje

k infinitesimálním intuitivním úvahám, i když samotné pojmy, jejich vlastnosti
a průvodní jevy v tomto duchu vykládány nejsou. Je to např. při odvozování
různých geometrických a fyzikálních vzorců na aplikaci Riemannova určitého
integrálu (obsahy, objemy, povrchy, těžiště, vykonaná práce apod.), kdy je pro
studenty srozumitelné a názorné sestrojit vždy nejprve vztah pro „nekonečně
malý	 element hledaného a nekonečně mnoho nekonečně malých elementů pak
intuitivně „sečíst	 (a věřit, že sečtením obdržíme hledaný integrál). Stejně se tak
děje v kurzech diferenciálních rovnic, které se zabývají řešením, ale které sesta-
vování rovnic zpravidla přenechávají fyzice i s jejím infinitesimálním přístupem.
Takový postup je častý zejména na technických středních i vysokých školách,
kde matematika není cílem, ale nástrojem, a to i přesto, že i zde byl předtím
např. určitý integrál (ať již Riemannův či Newtonův) rigorózně definován. Vo-
pěnka v [7] poznamenává, že i v období odmítání infinitesimálního počtu mnozí
matematici s nekonečně malými veličinami pracovali dokonce tajně a výsledky
pak překládali do ε− δ analýzy. Je otázkou, zda by nebylo možné a pro studenty
přirozenější respektovat více historický vývoj pojmů a infinitesimální přístupy
v matematické analýze používat častěji a důsledněji. Ukážeme několik takových
pokusů na pojmu derivace.

2 Ohlédnutí do historie

2.1 Newton

Připomeňme stručně Newtonův přístup k pojmu derivace. Newton (1643–1727)
zkoumal mechanický pohyb a na tomto základě vypracoval metodu nazývanou
teorie fluxí. Pohyb hmotného bodu v rovině byl u něj rozkládán do přímoča-
rých pohybů dvou bodů; tyto pohyby nazýval Newton fluentami. Fluenta byla
u Newtona proměnná veličina odpovídající dráze hmotného bodu, která spojitě
narůstá v závislosti na čase; rychlosti, jimiž fluenty narůstaly, byly nazývány
fluxe ẋ(t), ẏ(t). Dráha hmotného bodu byla popsána vztahem mezi oběma fluen-
tami x, y: f(x, y) = 0. (Chceme-li vnímat tuto dráhu jako graf jisté funkce, jde
o funkci popsanou implicitně; nezapomeňme však, že Newton pojem funkce ještě
nepoužíval.) Nekonečně malé přírůstky nazýval Newton momenty; obzvláště dů-
ležitý je zde časový moment označovaný jako o. Základem Newtonovy teorie fluxí
a fluent byla práce s nekonečně malými veličinami, jejichž podstata nebyla sice
vysvětlena, ale z výpočtů je zřejmé, že členy s o Newton zanedbával; činil tak
s pozoruhodnou intuicí a jistotou. Zmíněné myšlenky byly rozpracovány v New-
tonově díleMethods of series and fluxions z let 1671–1672, publikovaném poprvé
až dlouho po jeho smrti v roce 1736.
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V teorii fluxí řešil Newton dvě základní úlohy: A) ze vztahu mezi fluentami

f(x, y) = 0 (2)

hledal vztah mezi fluxemi
ẏ

ẋ
= F (x, y) (3)

(úloha diferenciálního počtu) a naopak B) ze vztahu (3) mezi fluxemi hledal
vztah (2) mezi fluentami (úloha integrálního počtu).

2.2 Leibniz

Také Leibniz (1646–1716) používal metodu zanedbávání infinitesimálních veličin.
Pohyboval se v kontextu geometrie, kde hledal popis tečny k dané křivce. Jeho
úvahy jsou spojeny s tzv. charakteristickým trojúhelníkem, kde zobecnil již dříve
známou Pascalovu a Barrowovu ideu. (Leibnizův charakteristický trojúhelník
se liší od infinitesimálního trojúhelníka, kterého pod pojmem charakteristický
používáme při zavádění pojmu derivace v bodě dnes; oba trojúhelníky jsou však
vzájemně podobné.) Jeho myšlenky byly rozpracovány v díle Nova methodus
pro maximis et minimis z roku 1684. Leibniz považoval křivku za lomenou čáru
tvořenou nekonečně mnoha malými úsečkami o velikosti ds =

√
(dx)2 + (dy)2

a tečnu ke křivce pak jako prodlouženou stranu vzniklého nekonečného mnoho-
úhelníka. Při svých úvahách o křivce a její tečně zavedl Leibniz dodnes používaný

symbol
∫
jako sumu (podle slova Summe) nekonečně malých úseček a odvodil

i známý vzorec pro délku křivky: s =
∫ √

1 + (
dy
dx
)2 dx.

3 Šimerka

Prvním známým učebním textem diferenciálního a integrálního počtu v čes-
kém jazyce je 56stránkový Šimerkův Přídavek k algebře pro vyšší gymnasia
z roku 1863, vydaný samostatně poprvé v r. 1864 v Praze s podtitulem Počátky
počtu differenciálného a integrálného (viz [6]). O osobnosti Václava Šimerky
(1819–1887), svérázného kněze, filozofa a středoškolského učitele matematiky
a fyziky jsme se podrobněji zmínili na minulém Setkání učitelů matematiky v r.
2006 (viz [4], popř. [5]), zde si povšimneme jen Šimerkova přístupu k pojmu
derivace.
Hlavním pojmem diferenciálního počtu je pro Šimerku pojem diferenciálu

(„nesmírně čili nekonečně malé části, o niž spojitou proměnnou veličinu růsti
necháváme
), založený na intuitivních infinitesimálních kalkulacích. Pro pojem
jsou voleny různé termíny; vedle pojmu „differencial
 se objevuje také „lišné

či „rozčinek
 příslušné veličiny a je značen pomocí písmene δ před označením
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proměnné:
δy = f(x+ δx)− fx. (4)

Diferenciál je zaveden bez pojmu derivace a bez použití limity a, jak je patrné ze
vztahu (4), odpovídá skutečnému přírůstku funkce v bodě x. Šimerka totiž před-
pokládá, že při změně nezávisle proměnné x o δx se změní závisle proměnná y
o δy. Mohli bychom očekávat, že nerozlišování skutečného přírůstku funkce a při-
bližného přírůstku daného diferenciálem bude mít dále za následek chybné zá-
věry, ale není tomu tak; Šimerka stejně jako jeho předchůdci Newton a Leibniz
postupuje při práci s diferenciály a nekonečně malými veličinami velmi sofisti-
kovaně a vždy intuitivně dobře rozezná, kdy je možné nekonečně malou veličinu
zanedbat (součin dvou diferenciálů je např. zanedbatelný ve srovnání s každým
z nich). Pojem derivace se u Šimerky objevuje okrajově a až poté, co byly od-
vozeny vztahy pro součet, rozdíl, součin i podíl diferenciálů. Derivace je pro něj

pouze tzv. „odvozeným úkonem

δy

δx
; Šimerka doslova říká: „. . . kde o funkcích

odvozených řeč jest, vyrozumívají se vždy differencováním povstalé. . . 
 Některé
jazyky, např. angličtina, používají stejné slovo pro derivaci, derivovat i odvo-
zeninu, odvozovat (derivative, derive); i v češtině používáme slova derivát pro
odvozeninu (v chemické výrobě apod.), ale nikoliv pro derivaci v matematice.

4 Vopěnka

Jedním z novodobých pokusů o rehabilitaci infinitesimálního počtu je Vopěnkova
kniha Calculus infinitesimalis z r. 1996. Petr Vopěnka (∗1935) se s úvahami
pohybuje v tzv. geometrickém světě, který se rozlišuje na přirozený (N ) a klasický
(C). V klasickém geometrickém světě se na rozdíl od přirozeného světa vyskytuje
i tzv. klasické nekonečno. Přirozená čísla jsou dělena na konečně velká (FN)
a nekonečně velká (IN); první z nich náležejí jak do světa N , tak do světa C,
zatímco druhá z nich náležejí jen do světa C a do světa N nepatří. Sporem lze
ukázat, že neexistuje nejmenší nekonečně velké přirozené číslo. Nekonečně velké
reálné číslo x ze světa C je definováno jako číslo, jehož absolutní hodnota je větší
než jakékoliv konečně velké přirozené číslo z množiny FN (∀ n ε FN : n < |x|).
Pro nekonečně malé reálné číslo ze světa C pak platí buď x = 0 nebo x /≡ 0 a 1

x
je nekonečně velké.
Důležitým krokem je ve Vopěnkově teorii vybudování binární relace neko-

nečná blízkost: dvě reálná čísla x, y jsou nekonečně blízká (x
.
= y), jestliže číslo

x − y je nekonečně malé. Lze snadno ukázat, že relace je reflexivní, symetrická
a tranzitivní (jedná se tedy o ekvivalenci) a že dvě nekonečně blízká čísla ze
světaN jsou nutně totožná. Vopěnka dále rozšiřuje přirozený geometrický světN
o dvě nevlastní reálná čísla +∞,−∞, která se do něho dostala projekcí C na N
po tzv. rozepnutí N do C, a zavádí běžným způsobem aritmetiku nevlastních čí-
sel +∞,−∞ i pojem neurčitý výraz. S takto vybudovaným aparátem zcela bez
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užití kvantifikátorů a symboliky ε − δ jsou pak zavedeny pojmy limita posloup-
nosti, spojitost a derivace funkce v bodě a jsou formulována a dokázána běžná
tvrzení patřící do úvodního kurzu analýzy. V této terminologii pak je funkce f
v bodě c (vnitřním bodě intervalu) spojitá, jestliže pro každé nekonečně malé
reálné číslo α platí f(c)

.
= f(c+ α).

Derivace funkce f ve vnitřním bodě c je pak definována jako takové číslo
f ′(c) (vlastní či nevlastní), pro něž platí

f ′(c)
.
=

f(c+ α)− f(c)
α

(5)

pro každé nekonečně malé α. S využitím této definice jsou pak v dalším textu do-
kazovány tradiční věty o derivacích včetně věty o derivaci složené funkce. Stejně
jako při předchozím výkladu se ani v důkazech nikde nepoužívá pojmu limita
funkce; ten je vyložen později stejně jako jsou až později zaváděny jednotlivé ele-
mentární funkce, což se nám při dnešním (již klasickém) pojetí diferenciálního
počtu může jevit jako nezvyklé. Tento postup však zcela koresponduje s histo-
rickým vývojem.

5 Kluvánek

Dalším matematikem a autorem učebnic v prostředí česko-slovenském, který se
snažil v nedávné době o výklad diferenciálního počtu v duchu jeho zakladatelů,
byl Igor Kluvánek (1931–1993). Kluvánek byl spolu s Mišíkem a Švecem auto-
rem známé předrevoluční učebnice Matematika I, II pro technické vysoké školy.
Po dobu svého 23letého působení v Austrálii pracoval na souborné učebnici ma-
tematické analýzy; po jeho smrti v r. 1993 je dílo nyní vydáváno péčí kolegů
z Pedagogické fakulty KU v Ružomberoku. Učebnice jsou pozoruhodné tím, že
se v nich autor snaží přistupovat k základním pojmům analýzy konzistentně
a v souladu s historickým vývojem. V souvislosti s pojmem derivace nás nyní
zajímá zejména druhý díl Diferenciálny počet funkcie jednej reálnej premennej
vydaný v r. 2007 [4].
Všímáme-li si pojmu derivace, vidíme, že Kluvánek nejdříve definuje diferen-

covatelnost afinní funkce f , pro níž je pro nějaký koeficient λ splněno

f(x+ u)− f(x) = λ · u. (6)

Koeficient λ představuje míru změny funkce f . Obecná funkce f je diferencova-
telná v bodě x, jestliže existuje taková afinní funkce ϕ spojitá v bodě 0, pro níž
platí

f(x+ u)− f(x) = ϕ(u) · u, (7)

kde ϕ je vhodná afinní funkce nahrazující v okolí bodu x funkci f . Podstata
diferencovatelnosti funkce f spočívá pak v možnosti vyjádřit pro libovolné u
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z okolí bodu 0 její přírůstek f(x+ u)− f(x) jako součin ϕ(u) · u. Funkce

ϕ:u → f(x+ u)− f(x)
u

(8)

není sice definována pro u = 0, ale za určitých okolností je možné ji spojitě
v bodě 0 dodefinovat hodnotou ϕ(0). Je-li takové spojité rozšíření možné, řek-
neme, že funkce f má derivaci v bodě x. Pojem derivace je zde opět, stejně
jako u Šimerky a Vopěnky i jejich předchůdců, definován bez použití limity a je
také pojmem odvozeným; nadřazeným pojmem je zde pojem diferencovatelnost
funkce. Vztah

f ′(x) = lim
u→0

f(x+ u)− f(x)
u

(9)

uváděný v dnešních učebnicích zpravidla jako definice derivace funkce f v bodě x
je u Kluvánka pouhým důsledkem předchozí teorie a je uveden jako věta.

6 Závěr

Uvedli jsme několik přístupů k jednomu z nejzákladnějších pojmů diferenciál-
ního počtu, k pojmu derivace, které nevycházejí z pojmu limita, nevyužívají
kvantifikátorů a v nichž dokonce není ani sama derivace dominantním pojmem.
Kromě ukázky pestrosti, s níž lze k pojmu derivace přistoupit, nám tyto po-
stupy umožňují pohlížet na matematické pojmy v souladu s jejich fylogenezí
(a potvrzují tak ideu onto-/fylogenetického paralelismu). Různorodost přístupů
k danému pojmu je jedním z principů konstruktivismu ve výuce matematiky.
Možnosti propedeutiky pojmu derivace v duchu infinitesimálních idejí Newtona
a Leibnize jsou podrobněji popsány např. v [2].
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Príbuzenské vzťahy a logika

Zbyněk Kubáček

Abstrakt

Predkladáme sériu 13 úloh so spoločným kontextom, ktorým sú príbuzenské vzťahy.
Úlohy sú zamerané na čítanie s porozumením, prácu s údajmi vyjadrenými v podobe
diagramov, definíciami, jednoduchú argumentáciu a dôvodenie.

1 Úvod

Vyučovanie matematiky na základnej a strednej škole by malo – spolu s osvo-
jením si primeraných matematických nástrojov – viesť aj k rozvoju schopnosti
logicky uvažovať a argumentovať. Otázkou je, na akom materiáli túto schopnosť
v škole rozvíjať. Úvahy o matematických (spravidla geometrických) objektoch
a dôkazy abstraktných matematických tvrdení nemusia byť dostatočne motivu-
júce pre každého žiaka. Má preto zmysel hľadať aj úlohy s iným ako matematic-
kým kontextom. Nasledujúca séria úloh zaoberajúca sa príbuzenskými vzťahmi
vznikla v rámci riešenia projektu KEGA 3/3011/05.

2 Úlohy

Úloha č. 1. Cudzincovi, ktorý ovláda len pojmy mama, otec, syn, dcéra, ses-
tra, brat, vysvetlite tieto príbuzenské vzťahy: teta, bratranec, nevesta, švagriná,
svokor.
V nasledujúcom rodokmeni symbolom∞ označujeme manželov. Napr. Balta-

zár a Filoména sú manželia, ktorí majú dcéry Božidaru a Ildikó. Ildikó je vydatá
za Gustáva, Božidara za Ignáca.
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Úloha č. 2. Vymenujte a) Gustávových švagrov, b) Jakubove netere.

Úloha č. 3. Opíšte príbuzenský vzťah medzi a) Zuzanou a Belom, b) Boženou
a Jakubom, c) Annou a Belom, d) Janou a Karolínou, e) Janou a Baltazárom.

Pri opise používajte len nasledujúce „základné	 príbuzenské vzťahy: mama/
otec, syn/dcéra, brat/sestra, ujo/teta, neter/synovec, sesternica/bratranec, šva-
gor/švagriná, stará mama/starý otec.
Vtipy a humoristické príbehy vydávané za úplne nové sú nezriedka staré

historky, na ktoré sa už zabudlo. Tak je to aj s nasledujúcim príbehom, ktorý sa
objavil pred zopár rokmi, ale ktorý naši dedovia mohli nájsť v zbierke humoresiek
Z českých mlýnů, ktoré v roku 1885 vydal český spisovateľ Karel Tůma. Ešte
predtým pravdepodobne patril do repertoáru jedného z najobľúbenejších českých
komikov 19. storočia Jindřicha Mošnu.

Úloha č. 4. Doplňte v texte chýbajúce pomenovania príbuzenských vzťahov.
Z dopisu sebevraha
Oženil som sa s vdovou, ktorá mala dospelú dcéru. Môj otec sa zamiloval do

mojej nevlastnej dcéry a zobral si ju za ženu. Tým sa stal mojím . . . . . . . . . . . .
a moja nevlastná dcéra mojou . . . . . . . . . . . . Moja žena mi porodila syna, ktorý
bol samozrejme švagrom môjho otca a tiež mojím . . . . . . . . . . . . , pretože bol bra-
tom mojej nevlastnej matky. Žena môjho otca sa stala matkou syna, ktorý bol
samozrejme mojím bratom, ale súčasne aj . . . . . . . . . . . . , pretože bol syn mo-
jej nevlastnej dcéry. V dôsledku toho bola moja žena . . . . . . . . . . . . , pretože bola
matkou mojej matky a ja som bol manželom svojej ženy a súčasne jej vnukom.
Pretože manžel babičky je dedko, stal som sa teda sám svojím dedkom. Snáď to
ako dôvod pre dobrovoľný odchod zo života stačí.
V mnohých rodinách sa dnes ako ujo označuje otcov brat, matkin brat, man-

žel otcovej sestry aj manžel matkinej sestry. Môžeme to znázorniť takto:

V minulosti bol opis príbuzenských vzťahov jemnejší, ukazuje to tabuľka 1.

Úloha č. 5. V každom zo štyroch obrázkov uvedených v texte pred tabuľkou
nahraďte slovo ujo správnym pomenovaním z tabuľky.

Úloha č. 6. Doplňte chýbajúce pomenovania príbuzenského vzťahu podľa ta-
buľky:
Ujcova dcéra je moja . . . . . . . . . . . . Svákov syn je môj . . . . . . . . . . . . Sestrencova
mama je moja . . . . . . . . . . . . Bratancova mama je moja . . . . . . . . . . . .
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Tabuľka 1

pomenovanie príbuzenský vzťah
strýc otcov brat
stryná manželka otcovho brata
ujec matkin brat
ujčiná manželka matkinho brata
teta (tetka) otcova alebo matkina sestra
svák manžel otcovej alebo matkinej sestry
bratanec syn otcovho alebo matkinho brata
bratanica dcéra otcovho alebo matkinho brata
sestrenec syn otcovej alebo matkinej sestry
sestrenica dcéra otcovej alebo matkinej sestry

Úloha č. 7. Je vždy pravdivé tvrdenie: „Ak Jozef je môj sestrenec, tak moja
mama je Jozefova teta?	

Úloha č. 8. Sformulujte a skúmajte podobnú otázku pre bratanicu.
Keď sa Andrej v rozhovore zmienil o Lujze, spýtali sme sa ho, kto to je. Andrej

povedal: „Lujza je sestra môjho švagra.	 Keďže sme si to ešte stále nevedeli
predstaviť, pokúsili sme sa nakresliť si schematicky príslušnú časť rodokmeňa.
Ak je Andrej slobodný, vyzerá schéma nasledovne:

Úloha č. 9. Ako by mohla vyzerať schéma v prípade, že je Andrej ženatý?

Úloha č. 10.Môže byť sestra Andrejovho švagra súčasne Andrejovou švagrinou?
Svoju odpoveď zdôvodnite.

Úloha č. 11. Môže sa stať, že Lujza je Andrejova sestra?
Pravdepodobne najväčšími profesionálnymi zamotávačmi rodinných vzťahov

boli Habsburgovci. Rozšírenie svojej moci sa snažili dosahovať vhodnými sobášmi
habsburských princezien a princov. Ich sobášnu politiku vystihuje verš Bela ge-
rant alii, tu felix Austria nube! (Vojny nech vedú druhí. Ty, šťastné Rakúsko,
zasnubuj!).
Panovníckych rodov, s ktorými sa boli Habsburgovci ochotní sobášiť, však

nebolo veľa. To komplikovalo rodinné vzťahy. Na obrázku je časť rodokmeňa ra-
kúskeho cisára Františka Jozefa I. (1830–1916) a jeho manželky Alžbety, známej
ako Sisi (1837–1898).
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Z rodokmeňa vidíme, že štvrtou manželkou rakúskeho cisára Františka I.
bola dcéra, ktorú mal bavorský kráľ Max I. so svojou prvou ženou. Naopak
jedna z dcér z druhého manželstva Maxa I. bola manželkou syna, ktorého mal
František I. so svojou druhou ženou.

Úloha č. 12. Na základe uvedeného rodokmeňa skontrolujte nasledujúce tvrde-
nia:

a) Jeden zo starých otcov Františka Jozefa bol zaťom jeho druhého starého
otca.

b) Otec Františka Jozefa bol nevlastný švagor svojho otca a súčasne svoj
nevlastný ujo.

Úloha č. 13. Sformulujte a zdôvodniť ďalšie podobné tvrdenia, napr. o vzťahu
Žofie a jej svokra Františka I.

3 Riešenia a komentáre

1. Očakávame definície typu: „bratranec je syn sestry alebo bratovej man-
želky	, „môj bratranec je syn sestry môjho otca alebo mamy alebo syn
manžela sestry môjho otca alebo mamy	, diskusiu o ich presnosti, pocho-
piteľnosti. Môže vzniknúť aj diskusia o tom, či pri vysvetľovaní pojmu
bratranec sa možno odvolať na predtým vysvetlený pojem teta.

2. a) Ignác, Belo b) Jana, Zuzana.
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3. Možné odpovede sú a) „Zuzana je Belova neter	 alebo „Belo je Zuzanin
ujo	, b) „Jakub je brat Boženinho uja	 alebo „Božena je neter Jakubovho
brata	, c) „Anna je neter Belovej švagrinej	 alebo „Belo je švagor Anninej
tety	, d) „Jana je Karolínina vnučka	 alebo „Karolína je Annina stará
mama	, e) „Jana je sesternica Baltazárovej vnučky	 alebo „Baltazár je
starý otec Janinej sesternice	.

Stačí, aby žiaci objavili jednu z viacerých správnych odpovedí. Všimnime
si, že ku každej odpovedi existuje „párový	 opis, ktorý vyjadruje príslušný
príbuzenský vzťah „z druhej strany	 (napr. párový opis pre „Jana je Mar-
tina dcéra	 je „Marta je Janina mama	). Vytváranie párových opisov môže
učiteľ použiť ako samostatnú úlohu (teda zadá žiakom opis príbuzenského
vzťahu a nechá ich vytvoriť párový opis).

4. Zaťom, matkou, ujom, vnukom, babka (stará mama).

Učiteľ môže podnietiť diskusiu, či by taká situácia mohla nastať podľa
našich zákonov. Cieľom nie je nájsť odpoveď, stačí, aby si žiaci uvedomili,
čo majú v danom zákone (zákon 36/2005 Z.z. o rodine) hľadať (okolnosti
vylučujúce uzavretie manželstva), a potom argumentovali.

5. Strýc, ujec, svák, svák.

6. Bratanica, sestrenec, teta, stryná alebo ujčiná.

7. Nie, platí len v prípade, že Jozefova mama je sestra mojej mamy. Ak je to
sestra môjho otca, tak je Jozefova ujčiná.

8. Možný tvar otázky je napr.: Je vždy pravdivé tvrdenie „Ak je Mária moja
bratanica, tak môj otec je Máriin svák?	

9. Ak je Andrej ženatý, môže byť jeho švagrom manžel jeho sestry (schéma
tejto možnosti je v texte pred úlohou 9) alebo manžel sestry jeho manželky
alebo brat jeho manželky, posledné dve možnosti sú na nasledujúcich dvoch
schémach:

10. Áno, môže sa to stať (pozri pravý z nákresov v odpovedi na úlohu č. 9).

11. Áno, ak si Andrej a jeho brat zobrali za manželky dve sestry (vtedy je
Andrejov brat súčasne aj Andrejovým švagrom). Túto možnosť môžu žiaci
objaviť náhodne (tipovaním, skúšaním rôznych možností, prípadne skúse-
nosťou z vlastnej rodiny) alebo rozborom situácie: Ak je Lujza Andrejova
sestra, musí byť Andrejov brat súčasne Andrejovým švagrom. Švagor môže
byť

• manžel Andrejovej sestry: táto možnosť nepripadá do úvahy (Andrej
by mal vtedy za manželku vlastnú sestru),
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• brat Andrejovej manželky: táto možnosť nepripadá do úvahy z rov-
nakej príčiny ako predchádzajúca,

• manžel sestry Andrejovej manželky: toto je hľadaná možnosť.
12. a) František I. bol zať Maxa I. b) František I. a jeho syn Fridrich Karol mali
za manželky dcéry Maxa I, ktoré boli nevlastné sestry. Preto Fridrich Karol
bol nevlastný švagor Františka I. Z rovnakého dôvodu je Fridrich Karol svoj
nevlastný ujo (je manžel nevlastnej sestry svojej nevlastnej matky).

13. Žofia je napr. nevlastná švagriná svojho svokra a nevlastná teta svojho
manžela.
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Výuka matematiky s podporou MOODLE

Josef Kubeš

Abstrakt

V příspěvku je uveden postup při výuce matematiky na Gymnáziu v Plzni, Mikulášské
náměstí 23, pomocí internetové podpory, která je realizovaná pomocí LMS MOODLE.

1 Úvod

Žijeme v době, kdy se velmi rychle mění svět kolem nás, stále více se setkáváme
s novými technickými vymoženostmi. Naše děti používají takové prostředky, se
kterými my, jejich rodiče, učitelé, zacházíme s určitými těžkostmi a máme pro-
blémy je smysluplně začlenit do své práce. Že spolužáci mezi sebou interaktivně
komunikují pomocí sítě internet nikoho nepřekvapí, umí si na různých portálech
založit diskusní skupinu a zorganizují si pomocí nich řadu školních i mimoškol-
ních akcí. Naprosto přirozeně všech těchto technických prostředků umí využít
ke studiu. Pro učitele je inspirativní sledovat práci žáků a analyzovat si jejich
způsob práce a citlivě je usměrňovat. Myšlenka elektronické podpory výuky není
nic objevného. Důležitá je otázka správného nastavení formy, kterou pro takovou
aktivitu zvolíme. Výuku bez učitele nelze aplikovat ve všech předmětech a v kaž-
dém věku žáka. Ve vyučovacím procesu má osobnost učitele nezastupitelnou roli.

2 Výuka s elektronickou podporou

Po určité době úvah jsem se rozhodl pro elektronickou podporu své výuky e-
learningovým systémem MOODLE. Pro svou výuku matematiky a informatiky
v každé třídě jsem vytvořil jeden kurz. Rozdělil jsem si jej na část studijní, ve
které jsou studijní materiály k tématům, které právě probírám, část příkladovou,
která slouží pro výuku v půlených hodinách, a část testovou. Využil jsem výstup
projektu EFS Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a umístil
na něj do svého kurzu odkaz. Zpracované kapitoly obsahují probíranou látku
v předmaturitním a maturitním ročníku třídy zaměřené na matematiku.
Žákům maturitního ročníku postupně zpřístupňuji teze k průběžnému opako-

vání. Ke každému tématu vybraný žák zpracuje referát, který přednese a písemné
podklady umístí do kurzu pro spolužáky.
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Obr. 1 Část připraveného kurzu pro předmaturitní ročník

3 Příprava na půlené hodiny matematiky

Velmi se mi osvědčila pravidelná příprava na půlené hodiny. Žákům předem do
kurzu umístím zadání úloh, které budeme řešit. Výuka probíhá v učebně, která
je vybavená počítači. Během hodiny mají zadání úloh žáci buď z domova vytiš-
těné, nebo si je zobrazí na monitoru. Řešení úloh zapisujeme na dotykové tabuli,
jejíž obsah uložím opět do kurzu. Žák se při domácí přípravě k autentickému
záznamu může vrátit a porovnat se svými poznámkami z hodiny. Samozřejmostí
je v případě potřeby využití dalšího programového vybavení – programů Derive,
Cabri geometrie, Excel.
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Obr. 2 Řešená úloha – záznam práce žáka

4 Kontrola a prověřování

Systém MOODLE umožňuje sledování přístupu žáků a názvu části kurzu, kterou
si otevřeli. Mám určitý přehled o studijní morálce.
MOODLE mi dále slouží jako prostředek pro testování znalostí žáků. Za-

tím jsem využil test s výběrem odpovědi. Zadání úloh i odpovědí mají žáci
náhodně promíchané, proto mají ztížený způsob opisování. Příprava testu je
náročnější, zvláště kontrola správnosti výsledků. Vyhodnocení je samozřejmě
okamžité a každému žákovi ukáži správné i chybné odpovědi. V budoucnu oblast
prověřování budu ještě propracovávat. Zařadím ji do přípravy ke státní matu-
ritní zkoušce z matematiky. Na závěr každého testu provádím rozbor vybraných
úloh včetně návodu jak úlohu nejefektivnějším postupem vyřešit.
V minulých letech jsem byl trochu skeptický k e-lernigovému způsobu výuky

bez osobní účasti učitele. Popsaný způsob (blended learning) ovšem považuji za
použitelný a je žáky kladně přijímán.

Literatura

[1] KOČANDRLE, M., a kol. Analytická geometrie. 2. vyd. Praha : Prometheus,
2000.
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Diferenciální počet funkcí více proměnných –

interaktivní sbírka příkladů

a testových otázek

Silvie Kuráňová, Jan Vondra

Abstrakt

Příspěvek přibližuje tvorbu multimediální sbírky příkladů a testových otázek z diferen-
ciálního počtu funkcí více proměnných. Výsledný interaktivní PDF dokument si klade
za cíl vhodně rozšířit stávající učební texty, názornou 3D grafikou (ve formátu U3D)
ilustrovat probíranou látku a dát studentům prostřednictvím příkladů a testových otázek
(vytvořených v systému AcroTEX) prostor k samostudiu.

1 Úvod

S ohledem na stále vzrůstající počet studentů se zvyšuje také zájem o možnost
využití elektronických nástrojů, které mohou rozšiřovat klasické učební texty,
studentům napomoci při samostudiu a učiteli usnadnit zkoušení. K výuce dife-
renciálního počtu funkcí více proměnných na Masarykově univerzitě již existuje
studijní podpora ve formě multimediálního učebního textu [1]. V trendu využití
elektronických materiálů chceme dále pokračovat a stávající učební texty vhodně
rozšiřovat a doplňovat.
Za podpory grantu FRVŠ číslo 1411/2008 jsme vytvořili interaktivní PDF

dokument oživený 2D a 3D grafikou a testy, pro jejichž tvorbu byl využit systém
AcroTEX. Tato multimediální sbírka příkladů a testových otázek obsahuje:

• Vzorové příklady (rozbor zadání, nápověda pro volbu výpočetního po-
stupu, vzorové řešení) zaměřené na hlavní úskalí probírané látky.

• Příklady k procvičení – obsahují také úkoly, díky kterým mohou studenti
lépe porozumět využití diferenciálního počtu v praxi.

• Testové otázky spolu s řešeními (u složitějších příkladů také postup řešení).

Sbírka je poskytnuta k volnému šíření prostřednictvím webu.
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2 Způsob řešení

S ohledem na akademický účel jsme pro naši interaktivní sbírku příkladů a tes-
tových otázek zvolili Portable Document Format (PDF), neboť je v současnosti
pravděpodobně nejrozšířenějším multiplatformním formátem textových doku-
mentů a lze jej vytvořit pomocí volně šiřitelného softwaru pdfLaTEX. Formát
PDF se navíc stále vyvíjí a přináší nové možnosti. Dnes je možné do PDF do-
kumentů začleňovat již i animace či video a audio nahrávky, verze PDF 1.6
přinesla podporu 3D objektů. K prohlížení PDF dokumentu s 3D objekty je po-
třeba volně šiřitelný Adobe Reader minimálně verze 7.0, pro prohlížení animací
doporučujeme verzi 8.1 a vyšší.

2.1 U3D

Od verze 1.6 formátu PDF již není potřeba se omezovat pouze na 2D projekce či
statickou grafiku, ale vložením interaktivních 3D modelů či dokonce 3D animací
lze dát PDF dokumentu nový rozměr a poskytnout tak čtenáři mnohem větší
množství informací, které nelze prezentovat v tištěné formě. Právě v možnosti
vizualizace a animace spočívá síla elektronického dokumentu.
Ilustrace klíčové problematiky a vizualizace zaváděných pojmů velmi dobře

napomáhá studentům k porozumění probírané látky. Vložení interaktivní 3D
grafiky do PDF dokumentu proto považujeme za velmi přínosné.
Třírozměrné grafy a animace byly nejdříve generovány CAS systémemMaple,

exportovány do formátu VRML a následně převáděny do formátu Universal 3D
(U3D). U3D je otevřený souborový formát sloužící pro ukládání a přenos 3D dat,
který již lze začlenit do formátu PDF. Pro převod do U3D jsme využili komerční
program Deep Exploration od společnosti Right Hemisphere. Tento program
slouží k editaci a konverzi mnoha 2D i 3D formátů včetně audio a video souborů
a v současnosti je to jeden z mála nástrojů pro převod 3D objektů do formátu
U3D. Na stránkách společnosti Right Hemisphere je možné najít třicetidenní
zkušební verzi [6].
S pomocí JavaScriptu (multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací

jazyk) lze 3D data ovládat tj. libovolně natáčet, posunovat, zvětšovat, měnit
osvětlení apod. Navíc se nemusíme omezovat pouze na statické 3D modely –
pomocí JavaScriptu jsou možné také animace.
Možnost vkládání 3D grafiky pomocí formátu U3D je popsána a prakticky

ukázána v materiálech [5, 2].

2.2 AcroTEX

Interaktivní PDF testy, které v sobě obsahují i prostředky pro kontrolu a vy-
hodnocování správnosti odpovědí, jsme vytvořili s využitím LaTEXového ba-
líčku Exerquiz. Tento je šířen v rámci programového balíku AcroTEX eDucation
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Bundle spolu s kvalitní dokumentací a množstvím příkladů. Všechny informace
o tomto balíku jsou dostupné na oficiální adrese http://www.AcroTeX.net.
Testové otázky a kvízy slouží k dalšímu procvičení probírané látky a tím

rozšiřují prostor pro samostudium studentů a poskytují jim zpětnou vazbu, zda
si novou problematiku vskutku osvojili. V neposlední řadě může také pedagog
tyto sady otázek využít k závěrečnému testování studentů.
Stručný návod a ukázkové testy jsou v [3], velkým inspirativním materiálem

je také webový portál [4].

2.3 Výběr příkladů

Výběr příkladů byl proveden tak, aby vyhovoval požadavkům výuky matematiky
na VŠ a vhodným způsobem doplňoval skriptum [1] používané v odborném
a učitelském studiu na PřF MU (např. v rámci předmětu M3501 Matematická
analýza 3) a na FI MU (např. v předmětu MB103 Matematika III).
Témata byla volena z oblasti diferenciálního počtu funkcí více proměnných,

konkrétně: pojem funkce více proměnných, limita a spojitost funkce, parciální
a směrové derivace, diferenciál funkce, derivace složené funkce, Taylorův vzorec,
lokalní a absolutní extrémy a implicitně zadaná funkce.

3 Ukázka z kapitoly Limita a spojitost funkce

Motto: „Cvičení dělá mistra.


Příklad. Vypočtěte

lim
(x,y)→(0,0)

x2 − y2√
x2 − y2 + 4− 2

Na obrázku 1 je vykreslen graf funkce z =
x2 − y2√

x2 − y2 + 4− 2
. Naším úkolem

je spočítat limitu v bodě, kde se stýkají obě části grafu. Budeme-li se k vyšetřova-
nému bodu (0, 0) blížit v libovolném směru (což lze snadno ověřit prozkoumáním
3D modelu, např. jeho rotací, zvětšením, zmenšením), dojdeme vždy do stejného
bodu. Limita zadané funkce v bodě (0, 0) tedy existuje.
Řešení. Protože bychom dosazením souřadnic limitního bodu získali neurčitý
výraz typu „0/0	, najdeme hodnotu limity obratem typickým i pro funkce jedné
proměnné. Zlomek rozšíříme výrazem

√
x2 − y2 + 4 + 2 a dostáváme:

lim
(x,y)→(0,0)

x2 − y2√
x2 − y2 + 4− 2

= lim
(x,y)→(0,0)

x2 − y2√
x2 − y2 + 4− 2

√
x2 − y2 + 4 + 2√
x2 − y2 + 4 + 2

=

= lim
(x,y)→(0,0)

(x2 − y2)(
√

x2 − y2 + 4+ 2)
x2 − y2 + 4− 4 = lim

(x,y)→(0,0)
(
√

x2 − y2 + 4 + 2) = 4
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Obr. 1 3D graf funkce z =
x2 − y2√

x2 − y2 + 4− 2

Rozhodněte o existenci následujících limit v bodě (0, 0).

1. lim
(x,y)→(0,0)

x2 + y2

x + y

a) limita existuje b) limita neexistuje

2. lim
(x,y)→(0,0)

1 − cos(x2 + y2)
(x2 + y2)xy

a) limita existuje b) limita neexistuje

3. lim
(x,y)→(0,0)

x − y

x2 − xy + y2

a) limita existuje b) limita neexistuje

4 Závěr

Věříme, že výsledky řešení tohoto projektu přispějí k dalšímu rozšíření e-learnin-
gového přístupu ke studiu, zefektivnění stávající výuky a v budoucnu podpoří
studium také v kombinované či distanční formě. Vytvořená sbírka příkladů bude
zveřejněna na webových stránkách řešitele1 a na webu MU. Bude takto volně
k dispozici všem zájemcům – studentům i učitelům vysokých škol.

1http://www.math.muni.cz/∼xkuranov/sbirka
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Geometrie všude kolem nás

Ondřej Machů

Abstrakt

Využití fotoaparátu a vhodného softwaru k přiblížení geometrie studentům. Princip
přirozeného modelování kombinovaný s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí.

1 Úvod

V době počítačového modelování není problém vymodelovat téměř libovolné
těleso a to pak nechat rotovat kolem různých os a vytvořit tak působivou scénu.
Proč se však omezovat jen na vytváření virtuálních scén, když kolem nás je
spousta připravených a prakticky sloužících modelů. Jen je třeba dívat se na
prostředí kolem nás těma vhodnýma očima.
Geometrie je vhodným příkladem, jak i v době moderních vyučovacích po-

můcek je neustále potřeba si uvědomovat, že student chce mít pocit, že to, co se
probírá, mu k něčemu bude, nebo se s tím aspoň může setkat v praxi. Jsou před-
měty, kde provázanost s praxí, se světem kolem nás, je téměř okamžitá a dobrý
učitel tak snadno nabízenou možnost dokáže bez problémů využít. Úloha učitele-
-matematika v otázce okamžitého praktického využití probírané látky je řekněme
nesnadná. V kapitole geometrie, stereometrie a deskriptivní geometrie se setká-
váme s neustálou otázkou, kde danou věc použít, kde je k vidění to a to těleso
v takové a takové poloze apod. V daný okamžik není prostý model ani starší
fotografie z učebnice uspokojivým řešením.
Elegantním řešením je připravit si k jednotlivým kapitolám motivační ob-

rázky s fotografiemi objektů ze studentova okolí. Ovšem nestačí jen pouhá fotka.
Student nemusí postřehnout provázanost s abstrakcí nabízené ukázky. Ideálním
řešením je promítnout jasnou jednoduchou fotku s dokreslenou situací. Bez ná-
roku na měrnou přesnost, nejedná se o fotogrammetrii. Hlavním cílem je za-
ujmout studenta tím, že to, co se probírá, nejenom někde existuje, ale dokonce
to leží přímo v jeho dosahu. Cílem textu je přivést čtenáře ke geometrickému
pohledu na své pracoviště, na svou školu.
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2 Objekty kolem nás a jejich zobrazení

Jako malou ukázku ke zpracování jsem si vybral budovu Fakulty stavební ČVUT.
Problematiku názorné geometrie jsem nahlédl ze dvou pohledů. Výběr modelů
a jejich zobrazení.

2.1 Geometrické objekty

Jaké volit vhodné geometrické objekty záleží samozřejmě na prostředí, co nám
umožní. Ovšem i ta nejobyčejnější budova může nabízet velice zajímavé geo-
metrické útvary. Výběr útvarů se pochopitelně vztahuje na úroveň probíraných
partií geometrie. Na základní škole se jedná o základní útvary a tělesa, na střední
škole půjde o tělesa složitější. V deskriptivní a konstruktivní geometrii ve výuce
na vysoké škole je možné hledat veškeré křivky a plochy užité v praxi.
Na obrázku jsou tři tělesa, která byla po ruce v jedné učebně. Hranol, rotační

válec a obecné rotační těleso.

Obr. 1 Přirozené modely

2.2 Zobrazení vybraných scén

Pro ilustraci myšlenky uvedené v této kapitole využijeme strop menzy ve Stu-
dentském domě a koš na odpadky z jedné učebny. Strop nám ve správném úhlu
pohledu nabídne krásnou ukázku jednoúběžníkové perspektivy s vykreslenou
čtvercovou sítí v rovině rovnoběžné s půdorysnou. Lineární perspektiva je pocho-
pitelně vůbec nejvhodnější promítání, jehož principy se dají názorně ukazovat,
protože simuluje lidské vidění. Koš na odpadky ve tvaru rotačního válce, zvlášť
pokud si jej postavíme do rohu místnosti, poslouží k ukázce kolmé axonometrie,
a tedy i k zobrazení kružnice ležící v rovině rovnoběžné s půdorysnou. Kružnice
se zobrazí jako elipsa, kde hlavní poloosa se rovná poloměru kružnice a vedlejší
poloosa je zkrácena pomocí afinity.

3 Závěr

Uvedený příspěvek je jen malým nástinem toho, na co všechno lze studenty
v jejich okolí upozornit, že stojí z pohledu geometra za povšimnutí. Snahou je
motivovat učitele k tomu, že i z obyčejných objektů vyskytujících se ve škole
lze vytvořit zajímavé výukové materiály, které mohou sloužit jako motivace ke
studiu a také jako zdroj zajímavých úloh.
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Obr. 2 Perspektiva stropu menzy ve Studentském domě

Obr. 3 Axonometrie koše na odpadky

Literatura
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Analytická geometrie

a studenti technických vysokých škol

Iva Malechová

Abstrakt

Příspěvek pojednává o vztahu studentů Fakulty stavební ČVUT Praha k analytické pra-
covní metodě v geometrii a na konkrétních studentských řešeních ukazuje, jaké problémy
mají studenti s řešením úloh, které souvisí s analytickou geometrií kuželoseček.

1 Úvod

K napsání tohoto článku mne tak trochu „vyprovokovali	 mí studenti – stu-
denti 1. ročníku Fakulty stavební ČVUT Praha. Vzhledem k tomu, že na naši
fakultu přichází z různých středních škol, je úroveň jejich matematických zna-
lostí velmi rozdílná. Vzácně se však téměř všichni shodují na nechuti či přímo
odporu k analytické geometrii především k analytické geometrii kuželoseček.
V letním semestru akademického roku 2007/08 jsem si při studiu ploch sta-

vební praxe1 všimla, že studenti považují odvození analytického vyjádření zkou-
maných ploch pouze za nutné zlo, téměř nespolupracují a ožívají ve chvíli, kdy
oznámím, že k analytickému vyjádření je to pro tentokrát vše. Ostatně v 1. se-
mestru při studiu kvadrik je to obdobné. Studenti si často stěžují: „Proč máme
v geometrii řešit matematickou úlohu?	

2 Kdy a kde se studenti Fakulty stavební ČVUT setká-

vají s analytickou geometrií kvadratických útvarů

S analytickou geometrií se studenti naší fakulty setkávají opakovaně.
Poprvé při přijímacích zkouškách na fakultu, jejíž povinnou součástí je pí-

semná zkouška z matematiky. Mezi prověřovanými tématy jsou rovněž rovnice
kuželoseček v základní příp. posunuté poloze. Vzhledem k tomu, že test se skládá
z uzavřených úloh s výběrem odpovědi2, neověřuje aktivní znalosti studentů. Je

1V rámci předmětu Konstruktivní geometrie 2, který je určen pro studenty oboru Archi-
tektura a stavitelství.
2Právě jedna odpověď z pěti nabízených je správná. Chybná odpověď není nijak penalizo-

vána.
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pravděpodobné, že někteří studenti by správnou odpověď sami nevytvořili, ale
mezi uvedenými možnostmi ji rozpoznají či si správně tipnou.
Podruhé se s touto partií setkávají studenti bakalářského studijního pro-

gramu Stavební inženýrství resp. Architektura a stavitelství v rámci předmětu
Konstruktivní geometrie resp. Konstruktivní geometrie 1A především při stu-
diu kvadrik jak v průběhu semestru, tak u zkoušky, neboť ve všech variantách
zkouškové písemky je zařazena tato úloha:
U kvadriky dané rovnicí

ax2 + by2 + cz2 + dx+ ey + fz + g = 0,

kde a, b, c, d, e, f, g jsou konkrétní reálná čísla3, určete typ, základní určující
prvky a načrtněte ji ve vhodné axonometrii.

Podrobněji viz http://mat.fsv.cvut.cz/BAKALARI/KGSI/KGSIPis2005.pdf, resp.
http://mat.fsv.cvut.cz/BAKALARI/KOGA/KOGAPis1.pdf. Na cvičeních se při ře-
šení této typové úlohy ukazuje, že problém není pouze v tom, že analytické
vyjádření (trojrozměrných) kvadrik je nová látka, ale především studenti nemají
dostatečně zažité rovnice kuželoseček v základní a posunuté poloze. Proto ani
užití rovinných řezů daných kvadrik (rovinami rovnoběžnými s průmětnami π,
ν, μ) řešení úlohy příliš nezjednoduší, neboť studenti z rovnice nepoznají typ
kuželosečky a často ji neumí zakreslit v příslušné rovině.
Potřetí se studenti s analytickou geometrií setkávají v rámci studia matema-

tických předmětů: Matematika 1 (náplň tvoří tyto tématické celky: Diferenciální
počet funkcí jedné reálné proměnné, Základy lineární algebry a Analytická geo-
metrie lineárních útvarů v prostoru E3) a Matematika 2 (náplň tvoří tyto téma-
tické celky: Integrální počet funkcí jedné proměnné, Diferenciální počet funkcí
více proměnných (s důrazem na funkce dvou proměnných) a Diferenciální rov-
nice) a Matematika 3 (náplň tvoří tyto tématické celky: Diferenciální rovnice,
Integrální počet funkcí více proměnných).

3 Test

Rozhodla jsem se proto v letním semestru akademického roku 2007/08 zjistit
jaké konkrétní obtíže mají studenti s analytickou geometrií kuželoseček. Cvi-
čení z Matematiky 2 jsem pro dva kruhy (celkem 26 přítomných studentů) po-
jala neobvykle. Místo tradičního počítání příkladů z úvodní partie tématického
celku Funkce více proměnných – určení a zakreslení definičního oboru, vrstevnic
a načrtnutí grafu funkcí dvou proměnných, jsem studentům dala test. Funkce
byly zadány tak, že prověřovaly znalost kuželoseček (na úrovni střední školy)
a kvadrik, se kterými se studenti seznámili v 1. semestru v rámci předmětu

3Člen xy, resp. yz, resp. xz se v zadání úlohy vyskytuje pouze v případě, že jde o hyper-
bolickou válcovou plochu s řídící křivkou v rovině π, resp. μ, resp. ν.
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Konstruktivní geometrie a byly s nimi procvičeny. Většině testovaných studentů
jsem v uplynulém zimním semestru látku sama v rámci předmětu Konstruktivní
geometrie přednášela. Mnohé studenty jsem měla na cvičení k tomuto předmětu.
Studenti byli před testem upozorněni, že jejich řešení nijak nesouvisí se zápočtem
z předmětu Matematika 2, že mne pouze zajímá, jaké potíže s řešenými úlohami
mají.
Výsledek předčil má chmurná očekávání. Většina studentů by v tomto testu

neuspěla. Ostatně již v průběhu testu mne studenti upozorňovali, že je to zcela
zbytečné, že si nic nepamatují, že „kvadriky již vyhodili	.4 Někteří slibovali,
že se to rychle doučí. Ve druhé části cvičení jsem na žádost studentů vzorově
vyřešila všechny tři varianty testu. Na závěr jednoho z cvičení za mnou přišel
jeden student s tím, že mi děkuje – díky testu5 si uvědomil, že má v této partii
značné mezery, že není schopen samostatně jednoduchou úlohu vyřešit.

4 Studentská řešení úlohy na určování a zakreslení de-

finičního oboru funkce dvou proměnných

Ve studentských řešeních se objevilo velké množství chybných úvah. Vzhledem
k rozsahu tohoto příspěvku se dále zaměřím pouze na studentská řešení první
úlohy v testu – urči a v rovině (x, y) zakresli definiční obor funkce dvou proměn-
ných. Konkrétně byly zadány tyto 3 varianty:

Varianta A

Určete a v rovině (x, y) zakreslete definiční obor funkce

f(x, y) =
√

y2 − 4x2 + 4.

Varianta B

Určete a v rovině (x, y) zakreslete definiční obor funkce

f(x, y) =
√
4− x2 − y2 +

√
x2 + y2 − 1.

4Ačkoliv jsem je při cvičeních z Konstruktivní geometrie upozorňovala, že tuto partii budou
potřebovat při studiu funkcí dvou proměnných.
5Klasicky vedené cvičení z Matematiky 2 (vyučující příp. studenti pod vedením vyučujícího

na tabuli vzorově řeší typové úlohy z příslušných partií) zřejmě neumožňuje studentům uvě-
domit si hloubku svých neznalostí. Zápočtové testy jsou sestaveny z uzavřených úloh – tedy
též nemusí vše odhalit.
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Varianta C

Určete a v rovině (x, y) zakreslete definiční obor funkce

f(x, y) =

√
x+ y2

ln(1 − x2 − y2)
.

Jednotlivá písemná studentská řešení byla podrobně analyzována.6 Smyslem
však nebylo klasifikovat studenty, ale nacházet jevy, s jejichž pomocí lze popsat
myšlenkové procesy, které se odehrály v mysli studenta během řešení úlohy.
Zprvu mne nejvíce překvapil, a později i nejvíce zaujal jev, který jsem nazvala

hledání explicitního vyjádření. Objevil se v několika studentských řešeních.
Charakterizuje jej snaha řešitelů oddělit „od sebe	 (na různé strany nerovnosti)
proměnné x a y a pomocí algebraických úprav vyjádřit jednu závislou na druhé.
Ukázky takových řešení jsou na obr. 1–3.

Obr. 1 Řešení studentky Terezy

Posluchačka, jejíž řešení je na obr. 1, aplikovala tento jev opakovaně u růz-
ných nerovností, pomocí nichž lze zapsat hledaný definiční obor dané funkce.
Posluchačka, jejíž řešení je na obr. 2, použila oba možné způsoby vyjádření jedné
nerovnosti – vlevo y závislé na x, vpravo x závislé na y.
Studentka, jejíž řešení je na obr. 3, též opakovaně hledala explicitní vyjád-

ření. Při algebraických úpravách se objevuje další jev, se kterým se lze setkat
i u jiných řešitelů – chybné odmocnění (sloupec úprav uprostřed obr. 3: po ne-
rovnosti y2 ≥ 4x2 − 4 následuje nerovnost y ≥

√
4x2 − 4; sloupec úprav vlevo

6Rozsah příspěvku neumožňuje popsat kompletně jevy všech tří variant první úlohy testu.
Prezentovány proto budou pouze některé.
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Obr. 2 Řešení studentky Dominiky

Obr. 3 Řešení studentky Hedviky

na obr. 3 obsahuje závažnější chybu – po nerovnosti
y2

4
+ 1 ≥ x2 následuje

nerovnost
y

2
± 1 ≥ x). Zajímavé též je, že studentka v poslední fázi úprav „igno-

ruje	 v nerovnostech vždy jednu proměnnou (pokaždé tu, která stojí osamoceně)
a nahrazuje ji nulou. U této studentky se též objevuje další jev – vyjádření de-
finičního oboru funkce dvou proměnných jako podmnožiny R dokonce
v zajímavé variantě – D(f) = (2

√
x2 − 1;∞) tedy podmnožina R závislá na x.

Studentka, jejíž řešení je na obr. 1, má obdobně chybné vyjádření definičního
oboru funkce dvou proměnných Df ∈ (−

√
1− y2; +∞). Ostatně i na obr. 2 je

definiční obor zkoumaných funkcí uveden jako podmnožina R.
Vzhledem k tomu, že se jev hledání explicitního vyjádření vyskytl ve více stu-

dentských řešení (u 12 řešitelů z 26), nabízí se otázka: „Proč takto postupovali
studenti, kteří absolvovali různé střední školy a tedy měli i různé učitele mate-
matiky?	 Někteří řešitelé tento jev navíc použili opakovaně. Je zřejmé, že nejde
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o jev náhodný. Vše zřejmě souvisí s dominantním postavením funkcí ve stře-
doškolské matematice. Studenti funkce studují opakovaně. Na střední škole se
pojmem funkce označují reálné funkce jedné reálné proměnné, které jsou stu-
denti zvyklí zapisovat

f(x) = . . . příp. y = . . .

Slovo funkce v zadání úlohy se tak pro některé studenty stalo jakýmsi sig-
nálem – najdi vyjádření ve tvaru y = . . . Napomohlo tomu také to, že v zadání
úlohy chybí sousloví (funkce) dvou proměnných.
Z obrázků je zjevné, že studenti neumí graficky interpretovat příslušné nerov-

nosti. Neodhalí v nich kuželosečky. Je otázkou, zda by byly úspěšnější, pokud by
v zadání měli místo nerovností rovnosti. Velmi mne zarazilo, že žádný z řešitelů si
situaci nezjednodušil tím, že by nerovnost nahradil rovností a našel tedy nejdříve
hranici hledané části roviny a teprve poté řešil příslušnou nerovnost. Takto jsme
postupovali při řešení typových příkladů na tabuli ve cvičeních předcházejících
cvičení, na němž jsem studentům zadala tento test, neboť jsme řešili aplikační
úlohy z integrálního počtu – obsah rovinného obrazce, objem rotačního tělesa,
statické momenty a těžiště rovinného obrazce.

5 Závěr

Analytická geometrie je sice tradiční téma středoškolské matematiky, které stu-
denti potřebují v dalším studiu na technických vysokých školách, ale výše pre-
zentovaná malá sonda do znalostí studentů Fakulty stavební ČVUT ukázala, že
tito mají poměrně velké problémy s analytickou geometrií kvadratických útvarů.
Souvisí to možná i s tím, že přes všechny reformy školství se do praxe středních
škol dostatečně nepromítly výsledky výzkumu, který se uskutečnil v 80. letech
minulého století pod vedením prof. Hejného na MFF UK v Bratislavě – viz [1].
Jejich závěry vystihuje věta: „Analytická geometria nie je súbor poznatkov, ale
pracovná metóda opretá o odhaľovanie súvislostí.	
Příčiny obtížnosti této partie pro studenty nepochybně tkví i ve fylogenezi

analytického přístupu ke geometrické problematice. Ostatně lidstvo čekalo celá
dvě tisíciletí na odhalení analytické metody – od náznaků souřadnicové soustavy
u Archimeda a Apollonia v 3. století před n. l. k objevu analytické metody v pra-
vém slova smyslu u Fermata a Descarta v 17. století. Vyučujícím matematiky
na středních a vysokých školách se tato metoda zdá jednoduchá a pochopitelná,
neboť už tuto dlouhou cestu během svého matematického vzdělávání a učitelské
praxe prošli.

Literatura

[1] HEJNÝ, M., a kol. Teória vyučovania matematiky 2. 1. vyd. Bratislava :
SPN, 1989.
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Proč využívat software

ve finanční matematice

Karina Mužáková

Abstrakt

Finanční matematika, jako důležitá součást výuky v oboru Pojišťovnictví, je vzkvéta-
jící část moderní vědy, je to obor aplikované matematiky týkající se finančních trhů.
V souvislosti s rostoucím významem měnících se finančních trhů nabývá pojem finanční
matematika na významnosti. Nutno také zmínit fakt, že v poslední době roste zájem vy-
užívat výpočetní techniku při výuce nejen finanční matematiky.

1 Úvod

Využívání výpočetní techniky při výuce se stává v posledních letech jistou sa-
mozřejmostí Při výuce finanční matematiky se software stává velmi dobrým
společníkem, který umožňuje studentům porovnávání výsledků při různých změ-
nách zadaných dat. Software se tím stává pro studenty velmi vítanou změnou –
zpestřením.

2 Výuka finanční matematiky

Výuka finanční matematiky pro obor Pojišťovnictví dosud probíhala bez vy-
užívání výpočetní techniky. Ze zkušeností z výuky vyplynulo, že pro studenty
se výpočty ve finanční matematice zdají být nejen občas rutinní, ale hlavně že
si danou látku nemohou tak dobře procvičit. Z těchto důvodů jsme do výuky
zařadili využívání softwaru.
Pro potřeby výuky jsme již využívali knihu české autorky doc. RNDr. Jarmily

Radové, Ph.D. Finanční matematika pro každého. Součástí loňského přepraco-
vaného vydání byl již zmíněný software, který je hypertextovou publikací a ob-
sahuje nejen soubor Excel, ve kterém si studenti mohou procvičovat příklady,
ale i vzorová řešení.
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2.1 Přehled probírané látky

Výuku finanční matematiky pro obor Pojišťovnictví si zajišťuje Katedra pojiš-
ťovnictví sama. Na první přednášce bývá zvykem se studenty zopakovat základní
pojmy a funkce, se kterými se budou ve Finanční matematice setkávat.
Tématické okruhy, které se v rámci tohoto předmětu probírají jsou rozděleny

do čtyř modulů: typy úročení, důchody, dluhopisy a akcie.
V modulu 1) typy úročení jsou probírány následující partie: jednoduché úro-

čení, současná a budoucí hodnota kapitálu, úročení předlhůtní a polhůtní, ekvi-
valence úrokových měr, diskontování, diskontní sazba, směnky, pokladniční pou-
kázky, výpočet průměrné (střední) hodnoty pohledávky, průměrné platební lhůty
a úrokové sazby, složené úrokování, úročitel, budoucí a současná hodnota, efek-
tivní úroková míra a úroková intenzita.
Modul 2) důchody podrobně rozebírá následující problematiku: budoucí hod-

notu anuity, spoření krátkodobé, dlouhodobé, střadatel, kombinaci krátkodo-
bého a dlouhodobého spoření, fondovatele, stavební spoření, současnou hodnotu
anuity, důchodový počet, důchod dočasný, bezprostřední, věčný, odložený, záso-
bitel, vnitřní výnosové procento, umořování, anuitu, pravidelné a nepravidelné
splátky, konstantní anuity, konstantní úmory, výpočet umořovatele a zůstatku
dluhu, umořovací plán,výše poslední splátky, úmor a úrok v libovolném období,
hypotéční úvěry, RPSN.
Modul 3) dluhopisy je zaměřen na: dluhopisy a jejich ohodnocování, nomi-

nální a reálnou výnosovou míru, běžný a diskontovaný výnos, renditu, realizo-
vaný výnos, promptní a lhůtové výnosové křivky a jejich konstrukce, ohodnoco-
vání obligací na základě výnosové křivky, chování úrokových měr.
Posledním modulem je modul 4) akce, který obsahuje: ohodnocování ak-

cií, výpočet vnitřní hodnoty akcie, P/E ratio a výpočet hodnoty odebíracího
práva. [1]
Jak je z výše uvedeného textu patrné, tak předmět Finanční matematika

v rozsahu 2/1 při jednosemestrové výuce je předmět velice časově náročný a z to-
hoto důvodu jsme se rozhodly do výuky zařadit zmíněný software.

2.2 Softwarová podpora

CD-ROM obsahuje sešit MS Excel, který je rozdělen do deseti částí, které jsou
navrženy v duchu publikace Finanční matematika pro každého v příkladech.
Nutno zmínit, že software obsahuje i vzorová řešení (formát pdf a ppt) v násle-
dujících tématických okruzích: úročení, diskont, čistá současná hodnota a vnitřní
výnosové procento, spoření, důchody, úvěry, dluhopisy a akcie, což dokonale od-
povídá přehledu probírané látky viz 2.1.
Software obsahuje startovní list „Úvod	, který se objeví automaticky po na-

čtení souboru. V úvodu jsou přehledně zobrazena jednotlivá témata finanční
matematiky společně s legendou. Jednoduchým kliknutím myši na dané téma se



Setkání učitelů matematiky 217

student dostanete přes hypertextový odkaz do příslušného listu. V horní pravé
části všech listů je pak předdefinováno tlačítko „Zpět na úvod	, které studenta
rychle přesměruje na úvodní list souboru. Velmi názornou pomůckou při práci
se softwarem jsou barevné legendy na úvodním listu, které studentovi pomo-
hou lépe se zorientovat a pochopit, jaké hodnoty do kterých polí zadat a odkud
vyčíst výsledek řešeného problému Pravděpodobně nejdůležitější jsou buňky ze-
lené barvy, do kterých se zadávají hodnoty proměnných nutných k řešení daného
problému. Výsledky výpočtů jsou vyznačeny žlutým pozadím buněk. Struktura
některých problémů finanční matematiky vyžaduje vícefázové řešení úlohy. Pro
snazší pochopení možností přiloženého sešitu pro řešení těchto úloh jsou připra-
veny názorné ukázky výpočtu vybraných příkladů. [2]
Jak je již z popisu softwaru patrné, tak obsahuje velmi jednoduchý návod,

jak s ním pracovat, což je pro studenty velice přehledné a díky tomu ho mohou
bez problémů využívat a tím se naučit i prakticky pracovat v MS EXCEL.
Cvičení jednou za čtrnáct dní se zdá být vhledem k probírané látce při využití

klasického pojetí výpočtů „na papíře	 nedostačující, ale při použití výukového
softwaru se dá látka velmi snadno procvičit a tím se stal software vynikajícím
doplňkem.

3 Závěr

Jak je již z textu patrné, tak zařazení softwaru do výuky finanční matematiky
má své velké klady, které se dají shrnout následovně:

• úspora času při cvičeních, protože studenti mohou se softwarem pracovat
i doma;

• zvýšení kompetencí studentů; a
• lepší připravenost studentů u zkoušky.
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Učebnice, žák a učitel

Oldřich Odvárko

Abstrakt

Příspěvek se zabývá úvahami o roli učebnic ve vyučovacím procesu matematiky se za-
měřením především na druhý stupeň základní školy. Je uvedena stručná charakteristika
učebnice matematiky, postihují se příčiny nedostatečného využití učebnic. Uvádějí se
některá základní kritéria, která by měla splňovat kvalitní učebnice matematiky, a to jak
z hlediska požadavků žáka, tak i z hlediska požadavků učitele.

1 Úvod

Existuje letitý problém: Velice často se práce s učebnicí redukuje v hodinách
matematiky i při samostatné práci žáků doma jen na řešení v ní zařazených
cvičení. Učebnice je tedy používána pouze jako sbírka úloh. A tak se naskýtá
přirozeně otázka, zda vůbec má smysl připravovat pro žáky učebnice, zda by ne-
stačilo omezit se pouze na vydávání sbírek úloh, které by ve vyučovacím procesu
byly eventuálně doplňovány různými dílčími materiály, jež se dají např. celkem
pohodlně stahovat z internetu.
Následující úvahy na téma o významu a celkovém pojetí učebnic je třeba

brát jako subjektivní názory bývalého kantora matematiky na SVVŠ, gymná-
ziu a na základní škole, učitele budoucích učitelů matematiky a autora učebnic
matematiky pro základní a střední školy. Pokud tyto úvahy vyvolají polemiku,
připomínky, souhlasné i nesouhlasné reakce, další náměty k přemýšlení, bude cíle
tohoto příspěvku dosaženo.
Soustředím se na problematiku učebnic pro druhý stupeň základní školy,

podotýkám ale, že obdobné problémy jsou i na středních školách (kde studenti
někdy vůbec učebnice nemají).

2 O významu a smyslu učebnic

Co je vůbec učebnice? Zhruba řečeno ji můžeme charakterizovat jako výukový
materiál, který koncepčně, systematicky a uceleně vede žáka v rámci jed-
noho tematického celku či skupiny témat k pochopení příslušného souboru pojmů
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a jejich vlastností a k osvojení si odpovídajících algoritmů pro řešení úloh te-
oretického i praktického charakteru. Důraz je přitom kladen na to, aby si žáci
osvojili metody řešení úloh a pochopili význam matematiky v praxi.
Učebnice tedy může poskytnout žákovi v rovině úměrné jeho matematické vy-

spělosti ucelený obraz o určité matematické partii. Poznamenávám, že učebnice
může mít klasickou papírovou formu, může být prezentována v podobě elektro-
nické, může být kombinací obou forem.
A teď se můžeme ptát znovu, proč se učebnice mnohdy neužívají v matema-

tice jako plnohodnotný materiál.
Příčiny mohou být různé, ale asi dvě nejpodstatnější jsou tyto:

1. Není k dispozici žádná vhodná učebnice, kterou by žák mohl ve škole či
doma užívat jinak než jako sbírku úloh. Tato situace je tristní a učitel ji
nemůže sám napravit jinak než tím, že volí jiné metody a formy práce. Musí
např. formulace vět či řešení příkladů psát na tabuli a žáci si je opisují do
svých sešitů.

2. Učebnice, kterou lze označit jako vhodnou pro daný věkový stupeň, exis-
tuje, ale žák není zvyklý z učebnice studovat. Proto učitel postupuje ob-
dobně jako v předchozím případě, neboť tento způsob práce je efektivnější
než pracovat s učebnicí.

Je pravda, že žáci neumějí číst s porozuměním. Pokud ovšem tento problém
nebudeme řešit, přenese se na střední školu a nakonec i na školu vysokou. Žáci
a studenti se učí z poznámek, které opisují, často též bez porozumění a s chy-
bami, z tabule. Poznámky jsou většinou stručné, heslovité a dobře se z nich učí.
Ale každý se ve svém občanském i profesním životě bude setkávat s písemnými
či elektronickými materiály, které bude muset umět skutečně s pochopením pro-
studovat a reagovat na ně. A číst by ho měla naučit škola, tomuto problému se
nemůže vyhnout ani předmět (nyní vzdělávací oblast) matematika.
Nebylo by přece jen efektivnější žáka postupně naučit pracovat s učebnicí,

vést ho k tomu, aby se definice, věty a pravidla učil i z učebnice nebo aby se
naučil přepisovat je do svého sešitu přímo z učebnice, bez toho, aby je ještě psal
na tabuli nebo diktoval učitel? To ovšem předpokládá, že učebnice, se kterou by
se mělo pracovat, je pro žáka i pro učitele vhodná.

3 Jaká učebnice je vhodná?

Učebnice by měla být základním učebním materiálem pro žáka, na něj je přede-
vším směrována a pro něj je určena. Práci s učebnicí bude ovšem řídit a usměr-
ňovat učitel, ten povede žáka, a proto musí učebnice splňovat i určitá kritéria
a požadavky učitele.
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Jakou učebnici bude žák ochoten přijmout?

Text je psán jednoduše, je srozumitelný, jasný a čtivý. Žádné rozsáhlé od-
stavce, složité formulace a dlouhá souvětí. Textu jen tolik, kolik je ho nezbytně
potřeba. Podstatné informace jsou na první pohled na stránce učebnice viditelné,
zřetelně vyznačené, např. rámečky, barvou apod.
Učebnice vede žáka neustále k aktivní práci. Vybízí ho ke spolupráci, zadává

mu i na cestě k pojmům a jejich vlastnostem, v jednotlivých krocích motivačních
a ilustračních řešených příkladů apod. konkrétní úkoly.
Text není neosobní a chladný, učebnice je k žákovi přívětivá a v jistém smyslu

i tolerantní. Dává mu najevo, že každý, když se učí, chybuje, zároveň ho však
důsledně vede k tomu, že každou chybu je nutno opravit.
Učebnice umí žáka přesvědčit, že matematika je užitečná i v běžném životě

a že se vyplatí se ji učit.
Učebnice vede žáka ke kritickému posuzování prezentovaných jevů a situací,

ke kontrole správnosti postupů řešení úloh a jejich výsledků a zároveň i k sebe-
kontrole. Proto nesmí v učebnici chybět výsledky neřešených cvičení.
Učebnice poskytuje a nabízí žákovi určitou volnost ve výběru metody řešení

dané úlohy, vytváří prostor pro tvorbu jeho vlastních postupů.
Učebnice požaduje vyhledávání informací (na internetu, ale i přímo v různých

institucích), jejich užití a vyhodnocení pro řešení daného úkolu.
Učebnice zaujímá žáka i jinak. Zařazuje rébusy a hádanky, zajímavosti z his-

torie matematiky, nechybí účelně zvolený doprovodný obrazový materiál (foto-
grafie, kresby), je zastoupena i trocha humoru.

Jakou učebnici by měl přijmout učitel?

Učebnice je v pořádku z hlediska matematické správnosti. V každé učeb-
nici se mohou objevit chyby ve výsledcích cvičení i drobné chyby ve vlastním
textu a tiskové překlepy (jejich počet by samozřejmě neměl překročit určitou
mez). Učebnice však nesmí obsahovat hrubé chyby, nesmí podávat matematické
skutečnosti (pojmy, věty, pravidla, postupy řešení) deformovaně a nesprávně.
V takovém případě nemá žádný nárok na to, aby se dostala do rukou žáka.
Učebnice je metodicky zpracována tak, aby odpovídala matematické úrovni

žáků, pro které je určena. Využívá nových poznatků didaktiky matematiky, psy-
chologie a pedagogiky, stručně řečeno je zpracována moderně. Na druhé straně
má hodnotu trvalejšího charakteru, nepodléhá různým módním výstřelkům (tj.
dnes je in, zítra out).
Učebnice matematiky ukazuje na příkladech využití matematiky ve fyzice,

chemii, biologii, zeměpisu, v medicíně, v technické praxi, v běžném denním životě
atd. Tyto důležité vazby nemohou být ale zdůrazňovány natolik, že hodina ma-
tematiky se mění v některé své části např. na hodinu zeměpisu, jindy na hodinu
dějepisu apod. Žák se v takovýchto případech snadno rozptýlí a odvede svoji
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pozornost od matematiky i od původního problému. Pokud učebnice takto po-
stupuje, může navíc učitele značně svazovat tím, že je pod tlakem žáků donucen
se nematematickým situacím (např. odpovědím na soubory otázek ze zeměpisu
či dějepisu) hlouběji věnovat. Takovéto tříštění sil žáků a učitelů je nežádoucí.
Dostatek prostoru pro hlubší a širší propojování různých vzdělávacích oblastí
skýtají např. projekty.
Design učebnice (vybavení fotografiemi, kresbami, barvami, přílohami apod.)

je důležitý, nesmí však být samoúčelný, nebo dokonce zastírající chudost a ne-
dostatky v rovině odborně matematické a metodické. Na první pohled bývá
taková učebnice atraktivní a teprve po důkladnějším prostudování obsahu a me-
todického zpracování se může objevit její problematičnost (to je ale většinou už
pozdě).
Učebnice je pro učitele zdrojem inspirací a aktivit. Měla by mu nabídnout

nové pohledy na přístupy k budování pojmů a jejich vlastností např. tím, že uvádí
neotřelé motivační vstupy do dané problematiky, dávat mu podněty k volbě růz-
ných metod řešení dané situace, poskytovat mu příležitosti vytvářet k daným
úlohám a cvičením další modifikace a varianty, aktualizovat úlohy z praxe, ini-
ciovat ho k realizaci rozmanitých metod a forem práce se žáky.
Učebnice je koncipována tak, aby ji učitel využíval v hodinách matematiky

zcela přirozeně, aby byl přesvědčen, že různé formy práce s ní (např. společné
čtení s diskuzí nad jednotlivými kroky, samostatné studium s následnou diskuzí,
samostatné studium s následnou samostatně řešenou kontrolní úlohou apod. )
umožňují efektivní osvojení si probírané látky.

4 Závěr

Dobrá učebnice by měla být skutečně základním učebním materiálem pro žáka
a jedním ze zdrojů inspirace a důležitou učební pomůckou pro učitele při jeho pe-
dagogické práci v hodinách matematiky. Na základní škole musí ale žák učebnice
odevzdávat a většina sešitů, jak je z praxe známé, končí na konci roku v koši.
Už jen proto by měl každý žák vlastnit kvalitní publikaci, ve které je přehledně
uspořádán souhrn matematických pojmů, vět a základních postupů řešení úloh.
Takovýto přehled je velice důležitý pro připomínání si a opakování již dříve
získaných poznatků.
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Dirichletův princip v matematice 1. stupně ZŠ

Adéla Pavelková, Šárka Pěchoučková

Abstrakt

S pojmem Dirichletův přihrádkový princip se setkáváme zejména v kombinatorice.
Umožňuje přímé existenční důkazy pro konečné množiny. Můžeme ho však také po-
užít při řešení některých úloh, které u žáků rozvíjejí postřeh, intuici, experimentování,
úsudek a abstrakci. Cílem sondy probíhající v 5. ročníku ZŠ bylo ukázat možnosti, jak
pomocí vhodných aktivit seznámit žáky 1. stupně ZŠ s Dirichletovým principem a jeho
užitím při řešení úloh.

1 Úvod

Inspirací k aktivitám popsaným v následujícím textu bylo pro nás vystoupení
pana doc. RNDr. Jaroslava Beránka, CSc., vedoucího katedry matematiky PedF
MU v Brně, na mezinárodní konferenci Podíl matematiky na přípravě učitele
primární školy, která se konala v Olomouci v dubnu 2002. Cílem jeho příspěvku
bylo ukázat možnosti rozšíření a prohloubení matematických znalostí studentů
učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Jednou z nich je užití Dirichletova principu k řešení
poměrně jednoduchých matematických úloh na 1. stupni ZŠ.
Dirichletův přihrádkový princip je obecný princip, který poskytuje přímé

existenční důkazy pro konečné množiny. Umožňuje dokázat existenci objektů,
které nelze reálně zkonstruovat. Jeho názorná formulace je:
Rozmisťujeme-li n + 1 objektů do n přihrádek, pak existuje aspoň jedna

přihrádka, do níž zařadíme aspoň dva předměty. [4, s. 68]

2 Aktivity dětí na základní škole

Úlohy řešitelné pomocí Dirichletova přihrádkového principu se objevují v pří-
pravných testech k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia, jsou součástí
kategorie Z5 matematické olympiády a najdeme je také v zadání soutěže Mate-
matický klokan, kategorie Klokánek, určené pro žáky 5. ročníků základní školy.
Sonda, jejímž úkolem bylo zjistit, zda žáci 5. třídy budou schopni řešit úlohy

pomocí Dirichletova přihrádkového principu, probíhala v průběhu celého škol-
ního roku v 5. ročníku Základní školy Zlín-Štípa. Třídu navštěvovalo 17 dětí
(10 dívek, 7 chlapců). Činnosti byly rozděleny do několika etap:
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a) přípravná fáze řešení úkolů;

b) využití manipulativní činnosti žáků;

c) frontální činnost;

d) samostatná práce žáků;

e) individuální řešení úloh.

V přípravné fázi se žáci měli naučit rozpoznávat a třídit množiny, které ob-
sahují prvky s předepsanou vlastností (např. množina 32 karet, prvky s danou
vlastností představují karty s lichými nebo sudými čísly), a vytvořit si představu
„přihrádek	. Připravili jsme 128 karet s čísly od 1 do 128, které jsme využívali
k motivačním hrám v úvodu několika hodin matematiky. Karty se zamíchaly
a rozdělily na 4 sady po 32 kartách. Žáci před každou hrou vytvořili skupiny po
3, 4, 5, 6 nebo 7 hráčích podle různých kritérií (barva oblečení, bydliště, naro-
zení v jednotlivých ročních obdobích atd.), tím se děti prostřídaly ve skupinkách
s různým počtem hráčů. Každá skupina dostala jeden soubor hracích karet, které
si hráči mezi sebou rozdělili a zahráli si různé hry („Největší bere	, „Nejmenší
bere	, „Lichý král	, „Sudý král	). Žáci zjistili, že při různém počtu hráčů dostá-
vají rozdílný počet karet a že může nastat situace, kdy nedostanou všichni žáci
stejný počet karet. Po dvou týdnech jsme se s dětmi pokusili o grafický záznam,
přičemž hráče představovala přihrádka:

tři hráči 11 11 10

čtyři hráči 8 8 8 8

pět hráčů 7 7 6 6 6

šest hráčů 6 6 5 5 5 5

sedm hráčů 5 5 5 5 4 4 4

Pro upevnění představy záznamu pomocí přihrádek jsme zvolili následující
úkol, ve kterém žáci museli opakovaně vytvářet přihrádky a zapisovat do nich
zjišťované údaje: Najdi den týdne, který nastane v roce 2006 častěji než ostatní.
Cílem druhé etapy bylo seznámit děti s Dirichletovým principem na základě

manipulativní činnosti. Zkušenost z vlastní činnosti a zapojení více smyslů mělo
vést k hlubšímu a trvalejšímu pochopení poznatků o způsobu řešení úkolů. Každý
žák dostal pomůcky: části plata od vajíček s 9 důlky (krmítky) a sáčky s 10 ku-
ličkami nebo plastovými víčky. Úkol zněl: Rozděl 10 kuliček (víček) do 9 misek
(krmítek). Při společném zhodnocení žáci porovnali své řešení s ostatními, a tak
získali informaci i o jiných možných řešeních daného úkolu. Většina dětí umís-
tila dvě kuličky (víčka) do jednoho krmítka a po jedné kuličce (víčku) do osmi
krmítek. Jedna dívka obsadila pět krmítek dvěma víčky a čtyři krmítka nechala
prázdná. Jiná žákyně zvolila variantu: jedno krmítko prázdné, dvě krmítka po
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dvou víčkách, šest krmítek po jednom víčku. S dětmi byl vyvozen závěr – měli
jsme více kuliček (víček) než krmítek, při rozdělování bylo alespoň v jednom kr-
mítku více kuliček (víček) než v ostatních. Vlastní činností se tak žáci seznámili
s Dirichletovým principem.
Při řešení následující úlohy jsme použili skupinovou práci: Zjisti, zda jsou na

naší škole alespoň dva žáci, kteří se narodili ve stejný den. Kolik takových dětí
a dat je na celé škole? Pracovali jsme s připravenými seznamy. Žáci se rozdělili
do 5 skupin, každá skupina dostala část seznamu. Společně jsme si naplánovali
postup: zjistit počty dětí narozených v jednotlivých měsících (každá skupina
zaznamenávala výsledky do 12 přihrádek, poté jsme výsledky sumarizovali do
12 přihrádek na tabuli) a zjistit počty žáků narozených ve stejný den (činnost
jsme urychlili prací ve dvojicích, každá zpracovávala údaje vybraného měsíce
podle dnů, používala opět přihrádky). Zjistili jsme, že 10. května a 16. února
má narozeniny 5 dětí, určili jsme také data, kdy se narodily čtyři (resp. tři, dvě)
děti.
Ve třetí etapě se děti učily frontálním způsobem graficky nebo výpočtem

řešit další úlohy. Byly zařazovány většinou jako motivační na začátek hodiny.
Při řešení úlohy V krabici je 5 kuliček bílých, 5 červených a 5 modrých. Kolik
kuliček musíme potmě vybrat z krabice, abychom vybrali určitě dvě kuličky stejné
barvy? [1, s. 9] byly děti vedeny k využívání Dirichletova principu v „opačném	
myšlenkovém postupu. Protože máme kuličky tří barev, je možné rozmístit vy-
tažené kuličky do tří přihrádek podle barvy. Chceme-li mít zaručeno, že v jedné
přihrádce budou alespoň dvě kuličky, musíme vytáhnout víc kuliček, než je při-
hrádek. Stačí tedy vybrat náhodně čtyři kuličky. [1]

• ◦ �

U některých úloh přišli žáci společně nejen na grafické řešení, ale i na řešení
výpočtem. Byla to např. slovní úloha Na pískovišti si hrálo 11 dětí a každé
z nich mělo alespoň jednu hračku. Žádné dítě nemělo dvě stejné věci. 7 z nich
mělo kyblík a 6 lopatku. Kolik dětí mělo kyblík i lopatku? Kolik dětí mělo jen
kyblík a kolik jen lopatku?

grafické řešení:
L L

K K K K K K K L L L L

řešení výpočtem:

7 + 6 = 13 7− 2 = 5
13− 11 = 2 6− 2 = 4

V rámci samostatné práce řešily děti podobné typy úloh. Většina z nich pou-
žila grafický způsob řešení pomocí přihrádek. Několik žáků se pokusilo o výpočet.
Jako příklad jsou uvedeny dvě úlohy i s řešením dětí:



226 Adéla Pavelková, Šárka Pěchoučková

Ve třídě je 36 žáků. Každý z nich umí lyžovat nebo bruslit. Lyžovat umí
22 žáků, bruslit 29 žáků. Kolik je ve třídě žáků, kteří umějí lyžovat i bruslit? [3,
s. 56]

Na konferenci přijelo 40 delegátů ze 13 zemí. Je možné, že alespoň z jedné
země přijela delegace, která měla alespoň čtyři členy?

Žáci v hodinách matematiky řeší samostatně v rámci doplňkové činnosti
úlohy podle vlastního výběru. Mezi nabízené úlohy byly v druhém pololetí škol-
ního roku zařazeny také úlohy řešitelné na základě Dirichletova principu. Byly
připravené po jedné na pracovních listech a žáci byli na tento typ úloh upozor-
něni. Uvedené úlohy si děti se zájmem vybíraly. Se žákem paní učitelka indivi-
duálně probrala eventuální chyby a pomohla mu úlohu správně vyřešit. Lze říci,
že žáci dávali přednost grafickému řešení před řešením výpočtem, a to dokonce
i u úloh, které bylo vhodnější řešit výpočtem. To odpovídá mentální vyspělosti je-
denáctiletých dětí, pro které je v některých případech ještě mnohem přijatelnější
představa barevných přihrádek než představa čísel a matematických symbolů.

3 Závěr

V běžně používaných učebnicích a pracovních sešitech se žáci základní školy ne-
setkají se způsobem řešení úkolů pomocí metody „přihrádek	. Současný rámcový
vzdělávací program však umožňuje seznámit s touto metodou žáky v rámci ře-
šení nestandardních aplikačních úloh. Zkušenosti ukazují, že tento způsob řešení
některých úloh je pro žáky vhodný.
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Zkušenosti s oborovými semináři

Tomáš Pavlas

Abstrakt

Článek pojednává o příčinách a smyslu vytvoření oborového semináře Matematika. Dále
autor popisuje přípravu realizace.

V období od června do září proběhly na některých školách v Čechách a na
Moravě oborové semináře, které organizoval v rámci projektu Pilot G/GP Vý-
zkumná ústav pedagogický v Praze ve spolupráci s lektory z pilotních gymnázií.
Cílem těchto seminářů byla podpora učitelům na gymnáziích při vytváření osnov
jejich předmětů. Jednalo se o využití jedinečných zkušeností učitelů z pilotních
škol, kteří mohli při semináři hovořit o svých zkušenostech s tvorbou osnov
po dvouletém odstupu. A navíc s ohledem na tyto dva roky, kdy podle osnov
v ŠVP učili.
Pracovníci VÚP se rozhodli tyto semináře zorganizovat především v reakci

na zájem ze strany učitelů z různých míst České republiky. Pokusili se vytvořit
systém, který zaručuje ve vysoké míře nezkreslené předávání informací a jejich
propojení se skutečnou praxí na školách.
Často jsme se v uplynulých letech setkávali s tradováním mnoha polopravd,

anebo vyložených lží, týkajících se tvorby osnov. Např. „Existují zakázaná slova,
která se nesmějí používat.	 „Pokud budete mít osnovy stejné jako my, tak je máte
správně.	 Takové a podobné názory zaznívaly od posluchačů i na oborových
seminářích v tomto roce. Právě snaha oddělit jedinečné zkušenosti konkrétního
pisatele osnov od obecných pravidel vedla k tomu, že bylo základní snahou tvůrců
oborového semináře vytvořit tým oborových lektorů, který bude prezentovat
nejen zkušenosti své, ale využije zkušeností i z dalších pilotních škol.
Před třemi lety se i učitelé z pilotních gymnázií setkávali a učili se vytvářet

osnovy. A ukázalo se, že tato společná setkání byla pro většinu inspirativní.
Docházelo na nich k výměně zkušeností z různých škol a na tuto zkušenost
z období pilotování tvorby částečně tyto semináře navazují.
Stejně jako u setkávání učitelů z pilotních škol k tvorbě učebních osnov je

i u oborových seminářů odborným garantem oborový didaktik VÚP. Jeho úko-
lem bylo připravit pro lektory podklady z pilotních škol – učební plány a učební
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osnovy, zajistit jednotnou obsahovou náplň semináře, která ovšem poskytne pro-
stor pro individualitu jednotlivých lektorů, sumarizovat očekávání účastníků se-
minářů podle odpovědí v přihlašovacím dotazníku, „být po ruce	 při řešení ně-
kterých dotazů či situací na konkrétních školách.
Tým lektorů oborového semináře Matematika byl vytvořen z učitelů z ná-

sledujících pilotních gymnázií: Gymnázium Slovanské náměstí, Brno; Gymná-
zium Jana Keplera, Praha; Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín a Gymná-
zium Rumburk. Lektorům byla poskytnuta možnost krátkého proškolení v lek-
torských dovednostech; tak byla zajištěna nejen odborná úroveň, ale i kvalitní
vedení seminářů pro učitele. (Zatímco zásady pro vzdělávání dospělých lze často
aplikovat i na žáky ve škole, metody práce s žáky nejsou příliš vhodné pro vzdě-
lávání dospělých.)
Osnovu a náplň semináře tvořili lektoři ve spolupráci s garantem na několika

společných setkáních. Cílem bylo vytvořit šestihodinový seminář, který pokryje
základní oblasti tvorby osnov. Pomůže účastníkům uvědomit si některé principy,
které se na pilotních školách ukázaly jako podstatné. Seminář obsahoval řadu
přímých aktivit pro učitele. Nešlo o to si tzv. hrát, ale na konkrétní činnosti si
uvědomit některé důležité zásady a postupy tvorby osnov.
Semináře se uskutečnily na pilotních gymnáziích, která v uvedené termíny

byla schopná a ochotná poskytnout prostory ve svých budovách. Vzhledem
k tomu, že lektorský tým je tvořen učiteli většinou s plným úvazkem, nebylo
jednoduché sjednotit termíny a místa tak, aby vyhovovaly jak účastníkům semi-
náře, tak lektorům. Termíny a místa byly zveřejněny na webu projektu1, kde se
také mohli účastníci na seminář přihlásit.
Zkušenosti z prvních seminářů jednoznačně potvrzovaly očekávání autorů

semináře: účastníci měli velký zájem o konkrétní zkušenosti z tvorby osnov z pi-
lotních škol. Přivítali možnost výměny zkušeností s někým, kdo již učební osnovy
psal a výsledek své práce odzkoušel v praxi.
Snahou VÚP a lektorů oborových seminářů je zajistit další podporu učitelů

nepilotních škol zaměřenou ještě více na sdílení vzájemných zkušeností nejen se
psaním osnov, ale především s výukou podle vlastních osnov.

1http://www.pilotg-gp.cz
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Zkušenosti s distančním vzděláváním

talentovaných středoškoláků II: Polynomy

Karel Pazourek, Zbyněk Šír

Abstrakt

Tento příspěvek navazuje na náš první článek v tomto sborníku a je věnován našim
zkušenostem s online výukou matematiky v druhé části kurzu Matematické algoritmy
a jejich geometrické interpretace pořádeného v rámci projektu Talnet. V krátkosti zmí-
níme matematický obsah kurzu i strukturu jeho lekcí. Provedeme srovnání možností
vzdělávání nadaných studentů prostřednictvím online výuky a korespondenčních semi-
nářů.

1 Úvod

Projekt Talnet, který je realizován od roku 2003, vzdělává nadané děti (zejména
ve věku 14–18 let) v přírodních vědách, a to kombinovanou formou: Během roku
probíhají internetové kurzy, ve kterých studenti řeší úkoly a debatují nad pro-
blémy, posléze vytvářejí seminární práce, které před spolužáky a instruktory ob-
hajují. Následuje soustředění, během něhož studenti své práce prezentují i před
účastníky jiných kurzů Talnetu. Vše doplňují exkurze a prosemináře (např. o his-
torických osobnostech vědy).
První, podzimní část kurzuMatematické algoritmy a jejich geometrické inter-

pretace se zabývala přeměnou rovinných útvarů na čtverec, její průběh je shrnut
v článku [4]. Druhá část kurzu se zabývala polynomy, hledáním kořenů poly-
nomů a jejich použitím v geometrii, zvláště prostřednictvím interpolací. Téma
polynomů, polynomiálních rovnic a polynomiálních křivek je ve středoškolské
matematice probíráno jen ve velmi omezené míře. Teorii polynomů však lze stu-
dentům nadaným v matematice dobře přiblížit.

2 Matematický obsah a struktura kurzu

Jarní část matematického kurzu Talnetu sestávala ze sedmi lekcí. Každé z prv-
ních šesti lekcí byl věnován jeden týden, během něhož studenti studovali učební
materiály a plnili úkoly. Sedmá lekce byla přidána jako pomůcka pro vypraco-
vávání seminárních prací.



232 Karel Pazourek, Zbyněk Šír

2.1 Polynomy, kořeny a iterační metody

Polynomy mají široké uplatnění v abstraktní i v aplikované matematice. V kurzu
jsme se zaměřili především na hledání jejich kořenů a na jejich aplikace.
Nejprve jsme zavedli pojem polynomu, osvětlili základní termíny (např. stu-

peň polynomu) a následně zavedli tři operace na množině polynomů: sčítání,
odčítání a násobení; k tomu přibyly pojmy derivace a (neurčitého a určitého)
integrálu, ovšem byly zavedeny pouze jako operace, teoretický přístup nebyl
v rámci kurzu z rozsahových důvodů možný, ostatně to ani nebylo cílem kurzu.
Dělení polynomů úzce souvisí s kořeny polynomů: Pokud číslo a je kořenem po-
lynomu P (x), pak při dělení P (x) : (x − a) nedostaneme žádný zbytek. Stejně
tak kořeny polynomu P (x) je vhodné chápat nejen jako průsečíky grafu příslušné
polynomiální funkce, ale i jako řešení polynomiální rovnice P (x) = 0.
Tento přístup umožňuje výklad algebraických i iteračních metod hledání ko-

řenů. Kromě vzorců pro výpočet kořenů kvadratické rovnice nebo Viètových
vztahů se pracovalo s Descartovým znaménkovým pravidlem, Hornerovým sché-
matem a Eukleidovým algoritmem.
Iterační metody pak ukázaly výhody přibližného určení kořene a jejich vyu-

žití. Věnovali jsme se metodě půlení (bisekce), metodě sečen (viz obr. 1) a New-
tonově metodě, která pracuje s derivací. Stejně tak hledání počtu kořenů na
daných intervalech pomocí Sturmových posloupností využívá derivace, nikoliv
však její geometrický aspekt; student tak nebyl omezen na jedinou představu
o funkci derivace v matematice.

O
x

y

a
b

x1 x2 x3

Obr. 1 Příklad metody sečen

Další didakticky zajímavou aplikací polynomů jsou polynomiální interpolace
(nahrazování složité křivky polynomiální křivkou); zaměřili jsme se na Lagran-
geovu a Hermitovu interpolaci. Díky jejich širokému uplatnění při zpracovávání
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dat je možné nalézt celou řadu příkladů a úloh, které lze přizpůsobit možnostem
a nárokům jednotlivých studentů. Interpolace se také často objevovali v zadáních
seminárních prací.

2.2 Struktura kurzu

Kurz byl postaven tak, aby umožnil se zapojit studentům s co nejširší mírou
nadání a znalostí. Věnovali jsme se i opakování základních pojmů, ale především
se vědomosti nabyté ve školním vyučování rozvíjely a doplňovaly. Jednotlivé
metody a problémy byly rovněž zařazeny do historických souvislostí.
Úroveň znalostí studentů umožňuje „pouze	 algoritmický přístup k tématu,

hlubší studium by vyžadovalo další přípravu, která je nad časové možnosti kurzu,
a nad (současné) schopnosti většiny studentů. Získané vědomosti je především
motivují pro další studium. Navíc studenti dokáží použít iterační a interpolační
algoritmy v dalších situacích.
Témata byla do lekcí rozdělena následovně:

1. lekce Polynomy – základní pojmy. Sčítání, odčítání a násobení
polynomů. Derivování a integrování polynomů.

2. lekce Kořeny polynomů. Dělení polynomů.
3. lekce Polynomiální funkce. Kvadratická funkce a její graf.
4. lekce Descartovo znaménkové pravidlo. Hornerovo schéma.

Euklidův algoritmus.
5. lekce Iterační metody. Metoda bisekce. Metoda sečen.
6. lekce Derivace v algoritmech: Newtonova iterační metoda,

Sturmovy posloupnosti.
7. lekce
(doplňující)

Polynomiální interpolace: Lagrangeova a Hermitova
interpolace

Sedmá lekce, jak už bylo zmíněno, měla ulehčit studentům shánění materiálů
o interpolacích při vytváření seminárních prací.

3 Analýza a pozorování

3.1 Problém zdůvodňování

Během celého kurzu byl kladen důraz na vyjadřovací schopnosti studentů: Často
se stávalo, že studenti necítili potřebu své výsledky odůvodňovat nebo vysvět-
lovat, přitom jim to bylo opakovaně připomínáno. Je možné, že to způsobila
nízká počítačová gramotnost – studenti vnímají online prostředí jako mezikrok
od psaného projevu (kde jsou zvyklí zdůvodňovat) k přímému kontaktu (kde je
zdůvodňování od nich vyžadováno až doplňující otázkou, popřípadě zdůvodnění
chápou jako dovysvětlení postupu, tedy ne jako nezbytnou složku řešení úlohy).
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3.2 Hledání a vyhodnocování informací

Dalším problematickým místem, které souvisí s počítačovou gramotností, byla
práce s informacemi získanými na Internetu.
Ukázala se u studentů značná neochota (nebo nevědomost) ověřovat si in-

formace z více zdrojů. Mnozí studenti si vystačili s jediným zdrojem informací
(obvykle portál Wikipedia), někteří pracovali pouze s texty psanými v češtině.
V článcích [1] a [3] jsou popsány zkušenosti z USA s online výukou matema-

tiky; některé námi zjištěné problémy či uvedené postřehy zmiňují i autoři těchto
článků.

3.3 Korespondenční seminář vs. online výuka

Využití matematických algoritmů je v rámci korespondenčního semináře ome-
zené. Například v úlohách Pikomatu MFF UK (viz například ročenku [2] nebo
knihu [5]), se kterým autor spolupracuje a který je zaměřen na žáky druhého
stupně základních škol a nižšího gymnázia, algoritmické myšlení se v úlohách
často nevyskytuje. Je zde několik příčin:

• Jednotlivé úlohy jsou předkládány pomocí jednoduchých zadáních. Přitom
úlohy o algoritmech často vyžadují větší přípravu nebo obsáhlejší vysvět-
lování.

• Algoritmy nejsou tradičním tématem, se kterým se v korespondenčních
seminářích pracuje. Ostatně ani ve školské výuce se téměř s algoritmy
cíleně nepracuje.

• Chybí možnost vrátit řešení k dopracování: Analýza algoritmu nebo jeho
konstrukce je náročná na logické myšlení a formulování myšlenek. Málo-
kteří (nadaní) studenti jsou schopni uvést dostatečně úplné řešení. Zkuše-
nosti z online výuky ukazují, že vypracovat složitější algoritmické úlohy do
požadovaného stavu je pro studenty velmi obtížné i při četných konzulta-
cích s instruktorem a dostatku času.

4 Závěr

Projekt Talnet, díky své převážně online implementaci, umožňuje vzdělávat se
velkému spektru nadaných studentů a studentů se zájmem (nejen) o matematiku.
Kurzy věnované algoritmickým postupům přitom plní několik cílů:

• Procvičuje se v nich logické a zejména algoritmické myšlení.
• Oblasti matematiky, které by jinými prostředky pro jejich náročnost nešlo
vyučovat, jsou zde přiblíženy úrovni znalostí studentů. Procvičované po-
stupy lze pak uplatnit v běžné praxi; dále při vhodném výkladu motivují
studenty k dalšímu vzdělávání v dané oblasti.

• Algoritmy utřiďují získané vědomosti do jednoho celku. Jeho procvičová-
ním jsou pak dílčí znalosti procvičovány.
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• Pokud se studenti podílí na tvorbě algoritmu, nutně musí uvažovat o ma-
tematických principech, na kterých je řešení daného problému založeno. Je
však třeba pečlivě volit míru vhledu do problematiky přiměřeně ke schop-
nostem studentů a dalším podmínkám (časové omezení, dostupnost studij-
ních materiálů atd.).

Z uvedených faktů vyplývá, že zásadním bodem při používání algoritmického
myšlení ve výuce matematiky je komunikace mezi učitelem a studentem, možnost
přepracovat a doplnit řešení úloh, stejně tak volba náročnosti problémů. Student
se však při jedné aktivitě učí nové poznatky nebo nabyté poznatky utřiďuje,
zdokonaluje logické a zvláště algoritmické myšlení.
Do budoucna hodláme rozšířit existující kurzy i na témata z geometrických

zobrazení a kombinatoriky.
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Zobrazování prostoru

v předmětech primární školy

Jaroslav Perný

Abstrakt

Příspěvek se zabývá zobrazováním prostorových útvarů do roviny žáky primární školy
v různých vyučovacích předmětech. Podrobněji zkoumá pohled matematický, ale snaží se
jej porovnat s pohledem výtvarným, to vše s ohledem na rozvoj prostorové představivosti.
Pomocí experimentu zjišťuje, jak zobrazují prostor žáci, kteří ještě neznají zobrazovací
techniky.

1 Úvod

Jednou z náročnějších činností pro žáky, kde se uplatňuje prostorová předsta-
vivost, je zobrazování prostorových objektů do roviny, což se provádí pomocí
různých zobrazovacích metod, které se vyučují na druhém stupni ZŠ a na střední
škole. Protože se i žáci primární školy pohybují v trojrozměrném prostoru, zají-
malo nás, jak prostorové objekty zobrazují.

2 Experimentální část

V tomto příspěvku informuji o předexperimentu, který zjišťoval, jak zobrazují
prostor žáci primární školy (2. až 5. ročníku), kteří se ještě neseznámili se zobra-
zovacími technikami. Předpokládali jsme, že se pokusí o nějaké vlastní vyjádření
zobrazení prostoru a zajímalo nás, jak dalece bude rozdílné v předmětu výtvarná
výchova, kde se žáci zobrazováním prostoru zabývají od nejnižších tříd oproti
zobrazování v matematice.
V úvodním šetření si žáci měli vybrat z nabídky dva úkoly a pokusit se

zobrazit prostorové objekty. Zajímalo nás, jakému typu zobrazování se výtvory
budou nejvíce blížit. Očekávali jsme různé typy volného rovnoběžného promítání,
lineární perspektivy, jednoho z průmětů pravoúhlého promítání, pohledu shora
či zepředu, případně vlastní způsoby zobrazení. Sledovali jsme rovněž rozdíly
mezi pohlavími a mezi staršími a mladšími žáky.
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Následně bylo na žáky 5. ročníku cíleně působeno v rámci projektu, kde měli
za úkol modelovat a zobrazovat různé prostorové objekty tvaru krychle, kvádru
a sestav těchto těles, většinou podle názorné předlohy.
Po tomto působení měli tito žáci opět v předmětech matematika a výtvarná

výchova, zobrazit sestavu těles podle modelů a bylo provedeno závěrečné šetření
opět jako zobrazení vybraných prostorových objektů, přičemž se sledovalo, zda
došlo ke zlepšení

3 Některá zjištění

3.1 Úvodní šetření

Šetření při kterém se zjišťovalo, jak byl při zobrazení vyjádřen prostor. Všechna
řešení označená jako prostor nevyjádřen byla nakreslena jako pohled zepředu.
Náznaky prostoru se nejvíce objevovaly v tělesech s kruhovou podstavou.
U krychle a kvádru žáci naznačovali jen boční stěnu. Pro vystižení prostoru
použili všichni pravidla volného rovnoběžného promítání.

Zadání: Nakresli tuší na barevné kartony: paneláky, schody, nábytek.

Ukázky 1: 2. r. 5. r. 2. r.

Graf 1 Vyjádření prostoru v závislosti na ročnících i pohlaví v %

Ukazuje se, že rozdíly mezi 2. a 5. ročníkem nejsou nijak výrazné. Dokonce
dívky 2. ročníku dopadly lépe než dívky 5. ročníku. Chlapci dopadli lépe než
dívky.
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3.2 Závěrečné šetření

Šetření při kterém se po cíleném působení na žáky v projektech „Krychle	,
„Kvádr	 a jejich jednoduché sestavy, žáci pokoušeli vystihnout prostorovost ob-
jektů, ale s dosti velkými odlišnostmi v matematice a výtvarné výchově. Zajímavé
bylo, že v matematice kromě jednoho všichni použili pouze nadhled zprava, nikdo
nestínoval, čáry byly tenké a většina žáků žádala o souhlas s použitím pravítka.
Ve výtvarné výchově bylo znázornění reálnější, překvapivě se objevily i nad-
hledy zleva, či jakási středová axonometrie, většinou podle toho, na jaké straně
od modelu žáci seděli. Obrazy byly výraznější, většinou barevné, stínované.

Zadání: Zobraz modely těles v hodinách výtvarné výchovy.

Ukázky 2: 5. r. 5. r.
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Zadání: V matematice nakresli na barevné kartony: paneláky, schody, nábytek.

Ukázky 3: 5. r. 5. r. 5. r.

Graf 2 Porovnání vyjádření prostoru úvodního a závěrečného šetření v %

Graf 2 ukazuje, v porovnání s předtestem z výtvarné výchovy celkové výrazné
zlepšení ve vystižení prostoru u obou pohlaví, ale zejména u dívek.

Graf 3 Porovnání vyjádření prostoru v Matematice a ve Výtvarné výchově v %
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Pojem „shodně	 zde zahrnuje všechny dvojice prací, při kterých byla použita
stejná metoda zobrazení. To znamená, pokud žáci v M i ve VV použili pohled
zepředu, nebo prostor jen naznačili, nebo jej poměrně vystihli. Z grafu 3 vyplývá,
že více než polovina žáků použila pro zobrazení prostoru rozdílné způsoby.
Zajímavostí byl odlišný přístup k řešení těchto úloh u chlapců a dívek. Za-

tímco dívky volily spíše zobrazování podle reálného modelu sestavy těles, chlap-
cům stačil k zobrazení i obrázek této sestavy.

4 Závěr

Ukazuje se, že zobrazit prostorové útvary do roviny není ani pro starší žáky
primární školy jednoduché. Lépe se jim dařilo při zobrazování jednotlivých těles.
Při zobrazení skupiny těles se značná část žáků vrátila k pohledu zpředu, pohled
shora nevyužil žádný žák.
Předpoklad, že zobrazení prostorových útvarů půjde lépe chlapcům, nebyl

potvrzen. Preciznost, která je pro dívky v tomto věku typická, jim pomohla
k lepším výsledkům. Chlapci ale nepotřebovali tolik reálný model jako dívky,
stačil jim i obrázek.
Potvrdilo se očekávání, že zobrazení prostorových útvarů je ve výtvarné vý-

chově jiné než v matematice. Ve výtvarné výchově žáci lépe a reálněji vyjadřují
prostor než v matematice, kde jsou jakoby svazováni dohodnutými pravidly a me-
todami.
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Multimediální sbírka příkladů z Integrálního

počtu funkcí více proměnných

Roman Plch, Petra Šarmanová

Abstrakt

Příspěvek na příkladu multimediální sbírky příkladů z Integrálního počtu funkcí více
proměnných prezentuje možnosti vkládání interaktivních testů a 3D objektů do PDF
dokumentu. Díky pdfTEXu a balíčkům movie15 a AcroTEX můžeme nyní vytvářet testy
a vkládat interaktivní matematickou grafiku do textů vysoké typografické kvality. Ve
výsledném PDF dokumentu je tak zachována možnost interakce uživatele s textem bez
nutnosti lokální instalace dalších programů či spolupráce s LMS systémem.

1 Úvod

Pro dnešní studenty je práce s počítačem a internetem běžnou záležitostí. Mladí
lidé jsou doslova zahlceni multimediálními prezentacemi, videi a animacemi z in-
ternetu a jiných médií. V takové situaci je není lehké motivovat k zájmu o ma-
tematiku „statickými	 výukovými materiály.
Vytváření HTML dokumentů s interaktivní grafikou či animacemi je dnes

celkem běžnou záležitostí (této problematice jsou věnovány články [5] a [6]).
Z hlediska publikování matematických textů však není HTML formát právě ide-
ální. Pro matematické publikace stále zůstává nejlepším řešením PDF dokument.
Formát PDF asi není nikomu třeba dlouze představovat. Již několik let domi-

nuje na poli digitálních dokumentů nejen ve vědecké literatuře, ale rozšířil se díky
přenositelnosti i mezi širokou veřejnost. Původní myšlenkou pro vznik formátu
PDF byla právě přenositelnost textových dokumentů mezi různými platformami,
kdy výsledný dokument vypadá na všech platformách i různém hardwaru stejně.
Formát PDF se však stále vyvíjí a přináší nové možnosti. Dnes je možné do PDF
dokumentů začleňovat animace, video a audio nahrávky či 3D objekty.

Ukažme si nyní na sbírce příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměn-
ných nové možnosti tvorby testů a vkládání interaktivních 3D objektů do výu-
kového PDF dokumentu.
Sbírka je logicky rozčleněna do několika kapitol. Každá z nich obsahuje řešené

příklady s ilustrační 3D rafikou a interaktivní testy, pomocí nichž si student
vyzkouší, zda dané látce rozumí. Kromě toho jsou na konci sbírky zařazeny
souhrnné testy.
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2 Interaktivní 3D grafika

K vytváření 3D grafických objektů jsme použili systém Maple, lze však vyu-
žít i jiné CAS systémy nebo grafické programy. Jako formát pro ukládání 3D
geometrie v PDF dokumentech je používán formát U3D. K získání souboru ve
formátu U3D potřebujeme software, umožňují konverzi z existujících grafických
formátů (VRML, OBJ, DXF, . . . ) do formátu U3D. K tomu lze využít např.
Adobe Acrobat3D ([8]), Deep Exploration [9] nebo Meshlab [10]. 3D objekty ve
formátu U3D vložíme do PDF dokumentu buď pomocí komerčního produktu
Adobe Acrobat3D nebo použijeme pdfLaTEX a balíček movie15 [1, 4, 6]).
Na obrázku 1 vidíme začleněnou mapleovskou grafiku i s nástroji 3D Tool-

baru, který je součástí Adobe Readeru. Toolbar se zobrazí umístěním kurzoru
myši na obrázek. Základní možnosti Toolbaru jsou dynamický zoom, posunutí,
natočení, změna osvětlení, změna barvy pozadí či skrytí, zobrazení nebo izolo-
vání pouze určitých prvků modelu. Možné je rovněž využití různých zobrazova-
cích módů (Solid, Transparent, Shaded Illustration atd.).
Obrázek ilustruje příklad na výpočet objemu tělesa ohraničeného dvěma kou-

lemi a kuželem.

Obr. 1 Grafický objekt ve formátu U3D

3 Tvorba testů pomocí balíčku AcroTEX

AcroTEX Education Bundle je kolekce LaTEXových maker, která se dají využít
při tvorbě interaktivních testů. Tyto testy obsahují i prostředky pro kontrolu
a vyhodnocování odpovědí. Pomocí těchto maker můžeme tvořit testy s otázkami
následujících typů

• otázka s výběrem odpovědí (jedna nebo více správných odpovědí);
• otázka s tvorbou odpovědi, odpovědí je textový řetězec;
• otázka s tvorbou odpovědi, odpovědí je matematický výraz.
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Pro matematické testy je nejzajímavější poslední možnost. Výsledkem pří-
kladu může být konkrétní číslo či funkce několika proměnných x, y, z, . . .U od-
povědí se testuje numerická shoda správné odpovědi zadané tvůrcem testu a od-
povědi studenta. Porovnávání probíhá v náhodně vybraných bodech z intervalu
(nebo intervalů), který zadal tvůrce testu, v rámci předem zvolené přesnosti [3].
Ukážeme si tento typ otázky na jednoduchém příkladě.

∂

∂y
4x2y3 =

Na závěr jedna ukázka testové otázky s výběrem z nabízených možností z při-
pravované sbírky příkladů:

Kvíz. K množině zvýrazněné na obrázku přiřaďte odpovídající dvojnásobný
integrál.

a)
∫ 1

0

(∫ x2

0
f (x, y) dy

)
dx b)

∫ 1

0

(∫ 2x−x2

0
f (x, y) dy

)
dx

c)
∫ 1

0

(∫ x2

2x−x2
f (x, y) dy

)
dx d)

∫ 1

0

(∫ 2x−x2

x2
f (x, y) dy

)
dx

Více se o tvorbě testů pomocí AcroTEXu můžete dočíst na webových strán-
kách [7] a v bakalářské práci [2].

4 Závěr

Začlenění podpory pro vkládání interaktivních 3D objektů a tvorbu testů vý-
razným způsobem ovlivnilo možnosti vytváření elektronických matematických
publikací. Systémem TEX nyní můžeme vytvářet interaktivní dokumenty pro
podporu výuky při zachování vysoké typografické kvality. Věříme, že i tato mul-
timediální sbírka příkladů, která je ukázkou moderního interaktivního učebního
textu, přispěje k zatraktivnění a zefektivnění výuky Integrálního počtu funkcí
více proměnných.
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Matematika v běžném životě

Jana Plíšková

Abstrakt

Jsem učitelkou matematiky a fyziky na 2. stupni ZŠ. V příspěvku popisuji svoje zku-
šenosti s výukou matematiky a její aplikací do situací běžného života. Jako vhodnou
formu pro takovou práci vidím projektové vyučování, proto v příspěvku popisuji po-
stup a vývoj této metody v mém případě a uvádím stručný popis čtyř nejúspěšnejších
projektů.

1 Úvod

Pracovat s úlohami, které přináší život kolem nás, nikoli učebnice, jsem se roz-
hodla až po několikaleté praxi, když jsem vychovávala žáky své tehdejší třídy
a přistoupila na hru otázek: „K čemu nám to bude?	. Začala jsem sbírat zku-
šenosti z různých pracovních oborů a připravovat tak žáky na výběr povolání.
Práce a úkoly, kterým se nyní říká projekty, jsem zprvu zadávala bez přílišné
předchozí rozvahy. Při výuce se rozvíjely debaty, při kterých jsme se dostávali
do oblastí, které naznačovaly různost chápání a při nichž jsem občas zadala úkol
cosi zjistit, propočítat, vyzkoušet. Až vyhodnocování zadaných úkolů ukázalo
velký význam takové práce. Postupně jsem získala zkušenost, jaké reakce mohu
od žáků očekávat a co musím v zadání upřesnit, aby byly práce smysluplnější,
zajímavější a měřitelnější. Vytvořila jsem řady návazných úloh, kterým nyní
již sama říkám projekty. Mezi klady takto zadávaných úloh patří samostatnost
při vypracovávání, originalita v pochopení a jejich zpracování a seznámení žáků
s oblastmi či prostředím každodenního života. Často se mi tak podařilo zapojit
i rodiče do práce vedoucí ke zjištění informací, a tím přispět k větší informo-
vanosti dětí o problematice rodinného života. Omylů žáků při pochopení úlohy
využívám v rozborech vhodnosti výběru témat, řešení, ukázkách jiných přístupů
a při motivaci k další práci. Různorodost prací napomáhá i k motivaci slabších
žáků a dává možnost je vyzdvihnout například za volbu témat či preciznost zpra-
cování, přestože ostatní stránky práce nejsou nejlepší. Individuálním řešením je
nutné věnovat větší časový prostor na zpracování i na vyhodnocení, proto nepo-
važuji za vhodné zadávat příliš mnoho takových úloh v krátkém časovém sledu.
Podle potřeby, tématu, obtížnosti či rozsahu práce volím různé formy zadávání
úloh: k vypracování ve škole či doma, zpracování individuální nebo ve skupinách.
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2 Popis projektů

V následující části tohoto příspěvku popíšu čtyři své nejúspěšnější projekty.
První je ukázkou individuální práce žáků, druhý je založen na kolektivní práci,
ze které žáci uplatní zkušenosti v závěrečné individuální práci, třetí ukazuje
možnost spolupráce učitelů a propojení výuky v několika předmětech a čtvrtý
představuje spolupráci všech učitelů matematiky ve všech ročnících a třídách.

2.1 I. projekt: 7. ročník – Trojčlenka

Téma k procvičení je přímá a nepřímá úměrnost, procenta a finanční mate-
matika. Původním záměrem bylo ukázat žákům složitost tvorby slovních úloh
a učit je přesnému vyjadřování. Tato snaha byla následně spojena s cílem doká-
zat, že matematika základní školy je matematikou potřebnou pro běžný život.
Výsledkem projektu jsou individuální práce žáků. Zadávám ho v několika krocích
v sedmém ročníku ZŠ.

1. úkol: Přečti si nějaký článek v časopise, novinách atp. a z informací v něm
obsažených formuluj a vypočítej slovní úlohu na přímou úměrnost.
Žákům stanovím formu výstupu. Na papír formátu A4 vybraný článek nalepit

a na stejný papír i úlohu zapsat a vyřešit. Doba na vypracování je jeden týden.
Takto zadaný úkol skrývá nečekané možnosti věnovat se různým tématům, která
se objeví po vypracování. Nikdy se nedá odhadnout, jaká témata si žáci vyberou,
a tím je tato práce zajímavá a tvořivá i pro nás, učitele. Složitějším úkolem pro
žáky je vytvořit úlohu na nepřímou úměrnost, proto tento úkol zadávám pouze
jako doplňkový „pro zájemce	.

2. úkol: Podobně jako u prvního úkolu najdi článek v novinách či časopisu
a z jeho textu sestav a následně vyřeš slovní úlohu na procenta.
Nejčastěji se vyskytují úlohy čerpající z nabídkových letáků obchodů. Proto

zařazuji opět úkol „pro zájemce	, najít klamavou reklamu.

3. úkol: Máš fiktivních 10 000 Kč. Ulož je na dobu jednoho roku do nějaké
banky či spořitelny a vypočítej, kolik korun tímto vkladem za jeden rok získáš.
Své rozhodnutí dokumentuj nabídkou zmíněného finančního ústavu.
Tento úkol předpokládá seznámení s minimálními znalostmi finanční mate-

matiky, tedy pojmy vklad, úrok, úroková sazba. Je to úkol dlouhodobější, žáci
hledají potřebné informace na internetu, v bankách, komunikují s rodiči. Najdou
se i žáci, kteří se snaží uložit peníze do všech dostupných bank a výsledky porov-
návají. Tuto snahu motivuji soutěží, komu se podaří uložit peníze nejvýhodněji.

Zkušenosti s projektem

Žáci podobnou formu vítají. Mohou se realizovat a něčím vyniknout. Proto se
snažím i na chybně řešených úlohách najít nějaký klad, který vyzdvihnu a autora
pochválím. Může jím být zvolené zajímavé téma, forma zpracování či úprava.
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Protože se jedná o individuální úkol, nestává se, že by ho žáci opisovali ve škole
před vyučováním. Naopak je ve většině případů vypracován včas a samostatně.
Setkala jsem se i se sebekritikou, a to v případě, kdy si žáci ponechali úkol „na
poslední chvíli	 a nebyli schopni si zajistit potřebné údaje. Některé práce svým
obsahem předčily moje očekávání. Setkala jsem se i s vtipným zadáním, kdy se
dluhy splácely porodným, řešily se případy hromadných sňatků, ale i vlastnictví
střelných zbraní.
V poslední části mnozí žáci uložili peníze do více bank dostupných na našem

trhu. Ukládali ale také do pojišťoven či stavebních spořitelen, a to mi umožnilo
vysvětlit některé pojmy, se kterými se v životě budou setkávat. Velmi výrazným
kladem právě popsaného projektu je zapojení rodiny. Často žáci vedou o dané
problematice diskuzi s rodiči. V současné době má již řada z nich vlastní účet,
který si spravují.

2.2 II. projekt: 8. ročník – Statistika

Téma k procvičení je statistika, statistické šetření a vyhodnocování pomocí dia-
gramů.
Nejprve se seznamujeme ve třídě se statistickým šetřením na příkladu vý-

počtu známek z matematiky. Protože si přehledy známek a jejich aritmetický
průměr dělají žáci již několik let sami, připadá jim učivo jednoduché a známé.
Diagram jim pak viditelně ukazuje výsledky jejich práce. V další části se žáci
formou skupinové práce zabývají šetřením nějakého jevu ve třídě. Obvykle volí
témata týkající se barvy triček, očí, velikostí bot atd. Volbě ponechávám volnost
a teprve po zpracování šetření je vedena diskuse o využitelnosti a smysluplnosti
zvoleného tématu a o formě zpracování.
Projekt A – Třetím úkolem bývá sledování nějakého jevu ve škole. S tématy

tentokrát pomáhám a pokud žáci vstupují do vyučovacích hodin, domluvím se
předem s kolegy. Jedná se opět o skupinovou práci. Skupiny zpracovávají např.
témata: volba SŠ v devátém ročníku, počet zaměstnanců ve škole a jejich pra-
covní zařazení, docházka žáků na obědy atd. Hodnocení volím formou slovní,
o tématech a zpracování vedeme s žáky diskuzi.
Projekt B – V poslední fázi žákům zadávám úkol zabývat se statistickým

šetřením v jejich okolí. Zpracování provádí jednotlivci a vyčleňuji na ni více času.
Asi dva až tři týdny. Práce bývají po odevzdání vyvěšeny na nástěnku, kde si
je všichni mohou prohlédnout. Následně v třídním kolektivu opět diskutujeme
o vhodnosti témat, využití šetření a způsobu jejich zpracování. Ke zpracování
šetření doporučuji připravit jednotný pracovní list.

Zkušenosti s projektem

Domnívám se, že popsaný projekt žáky zaujal. Byla vidět snaha o volbu za-
jímavého tématu. Mnozí věnovali práci spoustu času díky velikosti zvoleného
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souboru. Mezi nejúspěšnější témata patřila šetření: Můj denní rozvrh činností,
Programová nabídka komerční televize, Přijetí žáků na SŠ, Věkové složení oby-
vatel domu, Způsob dopravy lidí do zaměstnání, Typ automobilů na našich sil-
nicích atd. Nejpilnější žáci využili znalostí práce s počítačem a šetření zpracovali
pomocí nejrůznějších, a to i prostorových diagramů.
Při posledním použití tohoto projektu jsem využila nápadu předchozích žáků

a nechala jsem ve třídě zpracovat programovou nabídku dne různých televizních
stanic, a to, kolik času věnují filmům, seriálům, dokumentům atd. Výsledky byly
očekávané.

2.3 III. projekt: 8. ročník – Kam na školu v přírodě?

Nyní bych chtěla uvést svůj první příklad vzájemné mezipředmětové spolupráce
s kolegy. Nápad uskutečnit tento projekt se zrodil při školení na kurzech ESF,
které má za cíl ukázat učitelům matematiky nové přístupy k výuce, a to nejen
matematiky. Právě v rámci tohoto školení jsme se snažili připravit projekt s ná-
zvem „Kam na výlet?	. Poprvé jsem se tak sama setkala s důkladnou přípravou
zadávacího listu pro učitele i pro žáky včetně podrobného rozboru kompetencí,
zapojení průřezových témat, a co pro mne bylo to nejdůležitější, s přípravou
projektu, který zahrnoval více oblastí a předpokládal mezipředmětovou spolu-
práci kolegů. Využila jsem nabytých zkušeností a tak vznikl projekt „Kam na
školu v přírodě?	 Toto téma jsem zpracovala pro žáky naší školy s cílem zjis-
tit, ve kterých rekreačních zařízeních je možné zajistit školu v přírodě pro větší
skupinu dětí. Rozhodli jsme se projekt zadat žákům 8. ročníků, kteří se již s ob-
dobnou prací setkali a navíc mají i poměrně reálný odhad, co vše je potřeba
k uskutečnění školy v přírodě.
Projekt byl zahájen v hodině rodinné výchovy. Žáci si povídali, co na které

škole v přírodě zažili, co se jim líbilo, co by chtěli vidět, v jakém prostředí
by se jim škola v přírodě líbila. Součástí hodiny byla i diskuze o tom, co vše je
třeba zjistit a zajistit pro tak velkou akci. Žáci se nejdříve rozdělili do pracovních
skupin po 3 až 5 žácích. Rozdělili si úkoly, kdo jaké informace zjistí. Následně byl
žákům v hodině výpočetní techniky umožněn přístup na internet, kde se snažili
vyhledat vhodné objekty a zjistit potřebné kontakty, ceníky, vybavení. V hodině
matematiky jsme se zabývali propočty nákladů, cestovného, vzdálenostmi apod.
Na závěr pak žáci v hodině výtvarné výchovy vytvářeli katalogy pro „svoji	
školu v přírodě.
Motivací pro žáky bylo vyhlášení soutěže o nejzajímavěji připravenou školu

v přírodě. Odměnou pro vítěze byl slib, že se pokusíme jejich školu v přírodě
uskutečnit.
Odevzdání prací bylo spojeno se slovní prezentací, při které nás žáci udivo-

vali nápaditostí, výmluvností, či videonahrávkou ze zvoleného místa. Nejdříve
proběhlo žákovské hlasování o nejzajímavější školu v přírodě, pak jsme hodnotili
my, učitelé.
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Zkušenosti s projektem

U takto připraveného projektu není důležité, jestli žáci na závěr získají známku,
ale že se seznámí s problematikou přípravy akce pro skupinu osob. Vyzkouší si
smysluplné využití výpočetní techniky, zvládnou propočítání nákladů, zjistí za-
jímavosti o různých místech a v neposlední řadě se učí komunikovat v pracovní
skupině, rozdělovat si spravedlivě práci, hodnotit přínos jednotlivců pro práci
skupiny, či prezentovat svoji práci před ostatními. Učí se i posuzovat přednosti
a výhody zvoleného místa, odlišovat důležité a nepodstatné informace. I když byl
žákům dán prostor pro práci ve škole, využili i možnost získávat informace doma,
ve městě, do vybraných zařízení i telefonovali, kontaktovali autodopravce. Úro-
veň zpracování je samozřejmě různá. Některé skupiny zvolily zpracování pomocí
počítače, fotografií, webových stránek zařízení, jiné propracovaly více otázku ná-
plně týdenního pobytu. Překvapením nejen pro nás byla videonahrávka, která
ukázala rekreační zařízení a jeho okolí.
Přestože se některým skupinám práce nepovedla k plné spokojenosti, věřím,

že tento projekt byl pro všechny žáky velkým přínosem. Byl přínosem nejen pro
žáky, ale i pro nás, učitele, a to proto, že jsme si vyzkoušeli vzájemnou spolupráci
ve více předmětech, kde by nás zřejmě dříve společná práce nenapadla. Navíc
jsme pro školu získali materiál, který můžeme dále využívat. Tímto projektem
jsme také předvedli možnost zařazení průřezových témat do výuky nenásilnou
formou.
Školu v přírodě, která měla největší ohlas a úspěch u žáků, jsme uskutečnili

a všem, dětem i nám, se opravdu líbila.

2.4 IV. projekt: II. stupeň ZŠ – Matematika v běžném životě

Při výuce se stále snažím ukazovat žákům, kde se mohou s matematikou v běž-
ném životě setkat. Vymýšlím úlohy, projekty, místa pro vhodné exkurze. Toto
snažení mne dovedlo k nápadu, nechat žáky sjednotit jejich poznatky a pre-
zentovat je formou posteru. Jako motivaci jsem použila nápad základní školy
v Uherském Hradišti udělat matematickou rozhlednu. Na té mé žáci pomyslně
stoupají vzhůru, při cestě si upevňují matematické kompetence a na jejím vr-
cholu, v devátém ročníku, se rozhlížejí do okolí a dotváří si představu o tom, kde
v životě se s matematikou setkají. A své pozorování, kde je matematika potřeba,
zpracují na čtvrtku formátu A2. Při postupu na vrchol rozhledny se žáci též roz-
hlíží z jednotlivých pater, projekt jsem tedy rozšířila, s omezenými tématy, i v 7.
a 8. ročníku. Témata pro toto zpracování jsem zvolila podle zvládnutého učiva.
7. ročník – Domov, Sport, 8. ročník – Cestování, Finance, Obchod, 9. ročník –
Cestování, Stavebnictví, Strojírenství. Jako motivační pomůcku jsme nakreslili
velkou rozhlednu a kolem ní umístili práce žáků.
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Zkušenosti s projektem

Tento projekt jsme uskutečnili s kolegy zatím pouze jednou a byl první spoluprací
tohoto druhu všech učitelů matematiky na naší škole. Zadali jsme ho ve stejnou
dobu ve všech zvolených ročnících. Získané materiály pak obohatily naši školní
matematickou nástěnku. Byl též vhodným vyplněním času v závěru školního
roku.

3 Závěr

Mým velkým přáním je, aby se všichni žáci dobře orientovali v reálném životě,
ve kterém je matematika provází na každém kroku a aby měli rádi matematiku
alespoň v takové míře, aby na hodiny strávené ve školních lavicích vzpomínali
v dobrém, přestože hodnocení na vysvědčení, které jim musím udělit, mnohdy
není příliš lichotivé.
Přeji i Vám krásný pocit ze smysluplné práce. Budu se těšit na případné

reakce a náměty.
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Tvořivost při rozvoji

prostorové představivosti

Jana Příhonská

Abstrakt

V příspěvku jsou nabídnuty některé náměty pro rozvoj prostorové představivosti, které
zpracovávali studenti učitelství 1. stupně ZŠ na Fakultě přírodovědně-humanitní a pe-
dagogické Technické univerzity v Liberci. Pozornost je věnována originalitě zpracování
a rozvoji manipulativní činnosti žáků.

1 Úvod

Tvořivé vyučování vyžaduje, aby učitel vytvářel tvořivé situace a uplatňoval
v jednotlivých předmětech takové úlohy, které žákům umožní volněji zacházet
s osvojenými poznatky, využívat je v nových kontextech a při řešení nových
neznámých problémů. Z analýzy různých definicí tvořivosti vyplývá, že se jedná
o činnost, proces, jehož výsledkem je určitý produkt, charakterizovaný znaky
novosti a užitečnosti.

2 Rozvíjení prostorové představivosti

V průběhu didaktických seminářů, které jsou zaměřeny na metody řešení úloh
zpracovávají studenti zadané problémy, jejichž řešení prezentují před ostatními
studenty a obhajují své náměty k řešení. K prezentaci řešení využívají interak-
tivní tabule. Jedním z témat seminářeMetody řešení úloh pro studenty učitelství
1. stupeň ZŠ bylo Rozvíjení prostorové představivosti. Studenti si měli připravit
některé náměty, přičemž byla hodnocena zejména originalita řešení a celkové
zpracování problému.

2.1 Manipulativní činnost při řešení problému

V následující části uvádím některé ze studentských námětů pro rozvoj prostorové
představivosti. Svoji prezentaci doplnili přímo manipulací s daným modelem.
Motivací pro vyřešení problému se tak stal nejen předložený obrázek, ale též vy-
užití moderních technologií (zpracování s užitím power pointu a případné využití
interaktivní tabule) a vlastní manipulativní činnost učitele i žáka. Dovednosti
žáků potřebné pro vyřešení zadaného problému jsou
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• znalost pojmu krychle
• zručnost
• představivost

2.2 Náměty studentů učitelství 1. stupně ZŠ

Námět 1
Narýsujte a vystřihněte čtverec ADPM o straně dlouhé 15 cm podle obrázku.
Pak prostřihněte čárkovanou úsečku EF a vystřihněte prostřední čtverec. Doká-
žete ze zbylých osmi čtverců pouze přehýbáním po vyznačených úsečkách složit
model krychle o hraně 5 cm?

Obr. 1 Námět 1

Obr. 2 Rozfázování řešení problému

Komentář: Žáci hledají řešení sami, učitel poskytuje jen přiměřenou pomoc, vede
žáky k popisu postupu a po vyřešení dílčí části dle obr. 2 může tyto promítnout –
přitom sám s daným modelem manipuluje.
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Námět 2
Doplň síť dětské vkládačky (obr. 3). Děravá krychle je provrtána třemi kolmými
tunely jdoucími skrz naskrz.

Obr. 3 Námět 2

Řešení:

1. Provrtání kolmými tunely
Provrtání krychle je demonstro-
váno pomocí barevných brček

Obr. 4 Ukázka rozfázování řešení

Za pozitivní motivaci považujeme srovnání kresleného obrázku s fotografií
stejné situace. Nafocení procesu skládání (stejně jako v ukázce 1) namísto pou-
hých instrukcí, jak skládat, pomáhá dětem lépe zvládnout vyřešit úkol. Učitel
samozřejmě souběžně pracuje se žáky, včetně individuální pomoci žákům.

2. Vytvoření sítě
Z papíru si podle zadání vytvoří
děti sítě a doplní obrázky

3. Složení sítí do krychle

Obr. 5 Složení sítě krychle
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Námět 3
Kolik slepíte jehlanů? Sestrojte na samostatné listy papíru sítě všech možných
různých čtyřstěnů, které mají nejvýše dvě hrany (tj. dvě hrany nebo méně) dlouhé
13 cm a zbylé hrany dlouhé 7 cm. Sítě vystřihněte a zkontrolujte, zda z nich lze
čtyřstěny skutečně sestavit.

Řešení:
Metoda: pokus omyl

• vužijeme modely čtyřstěnu,
• narýsujeme všechny různé sítě čtyřstěnů pomocí kružítka,
• změníme délky hran podstavy,
• změníme délky hran bočních stěn,
• složíme narýsované sítě a zjistíme, které můžeme slepit.

Otázka: Ze kterých uvedených sítí (obr. 6) lze čtyřstěny sestavit?

Obr. 6 Sítě čtyřstěnů

Jednotlivé možnosti jsou patrné z obrázku 7.

Obr. 7 Sestavené čtyřstěny

Úroveň tvořivosti produktu mění v závislosti na úrovni tří základních kom-
ponent tvořivého výkonu [1]:

• Dovednosti významné pro danou oblast činnosti – zahrnují vědo-
mosti, technickou zručnost a specifická nadání, která jsou základní pro
vykonávání dané činnosti.
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• Dovednosti významné pro tvořivý výkon – zahrnují určitý kognitivní
styl, aplikaci heuristiky při hledání nových řešení a pracovní styl.

• Úkolová motivace – zahrnuje motivační proměnné, které determinují
přístup člověka k dané úloze.

Tvořivý produkt je pak možné analyzovat – všeobecně je možné říci, že pro-
dukt by měl být především nový, jedinečný, hodnotný, užitečný, pravdivý a sdě-
litelný druhým.

3 Závěr

Tvořivé myšlení žáků je možné cílevědomě a záměrně rozvíjet ve všech ročnících
prvního stupně ZŠ a návazně i na druhém stupni, ve všech vyučovacích předmě-
tech. Každý tematický celek a úlohy z něho vyplývající se dají koncipovat a zadá-
vat jako problém s více způsoby řešení, jež si vyžadují logický a tvořivý přístup –
je na učiteli, aby úlohy v učebnicích upravil a tvořil jejich variace a obměny. Zá-
kladní zásadou je nahradit určitou část netvořivých úloh konvergentního typu,
které formují zejména vnímání, rozlišování a poznávání věcí, analýzu a syntézu,
indukci a dedukci, paměť a také schopnost aplikace, cvičeními divergentního
charakteru, při kterých je řešení potřeba hledat, objevovat v různých směrech,
tvořit rozličné logické alternativy. Je třeba klást důraz na rozmanitost, množství
a vhodnost odpovědí. Při řešení divergentních úloh vymýšlíme postupy, zvažu-
jeme důsledky, hodnotu, správnost a eleganci řešení, musíme udělat rozhodnutí.
Uplatňuje se zde i kritické myšlení a rozhodovací procesy. Nechceme, aby žáci
pouze přijímali znalosti, dovednosti, metody a názory, které jsou dílem jiných.
Pro učitele všech oborů je důležité rozvíjet v žácích schopnost přemýšlet tvůrčím
způsobem a zvyšovat jejich motivaci. V neposlední řadě tvůrčí práce může uspo-
kojovat potřebu seberealizace i potřebu uznání. Škola neznamená pouze učení
fakt a čistě praktických dovedností. Žáci potřebují cvičit imaginaci a zkoumat své
pocity a představy. Potřebují své zkušenosti sdělovat ostatním. Jednu z možností
ukazuje předložený příspěvek.
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Výuka geometrie anglicky

Jana Přívratská

Abstrakt

Článek obsahuje zkušenosti s výukou geometrie na gymnáziu a úskalí bezmyšlenkového
přejímání materiálů z internetu. Dále se věnuje podpoře nejen budoucích učitelů ma-
tematiky v angličtině v již existujících volitelných předmětech MAG a GEG pro stu-
denty Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci,
ale i v připravovaném distančním kurzu pro učitele z praxe, kteří se na podobnou vý-
uku připravují.

1 Úvod

Po vstupu do EU hraje výuka cizích jazyků klíčovou roli v našem školství. V sou-
časné době roste počet středních škol, na nichž existují speciálně připravené pro-
gramy, v rámci kterých probíhá výuka vybraného předmětu v cizím jazyce.
(Nejde o nijak novou myšlenku, já sama jsem absolvovala výuku světových dějin
a fyziky v angličtině na SVVŠ v Liberci v letech 1967–1970, v dalších třídách
probíhala výuka v němčině). Na tento trend musí reagovat pedagogické fakulty
i další vysoké školy s učitelskými obory. Je nutné, aby tyto školy alespoň některé
ze svých absolventů připravily na výuku v cizím jazyce [1].

2 Výuka geometrie v angličtině na gymnáziích

Planimetrie bývá zařazována do druhého ročníku čtyřletých (resp. sexty u více-
letých) gymnázií. Pokud této výuce nepředchází dostatečná terminologická pří-
prava v hodinách angličtiny či ve speciálním přípravném semináři, je zvládnutí
látky velmi obtížné. Studenti se musejí v poměrně krátké době vypořádat s ná-
porem neúměrně velkého množství nových termínů. V češtině se s nimi postupně
seznamovali na základní škole, teď je vstřebávají současně s probíranou látkou.
Užitečnou pomůckou jsou výkladové slovníčky, které se dost často přebírají

z nabídky internetu. Je nutné pečlivě volit tyto zdroje, aby nedocházelo k mí-
chání britské a americké terminologie. Dále je nutné zvážit i úroveň nabízených
vysvětlení, aby se žákům gymnázií nepředkládaly materiály určené pro první



260 Jana Přívratská

ročníky základních škol, kdy se tolik nehledí na přesné definování pojmů. Násle-
dující ukázka je převzata z [12].

�
kite – A kite is a quadrilateral that has two pairs of adjacent sides congruent
(the same length).
vector – A vector can be used to describe a translation. It is drawn as an arrow.
The arrowhead points in the direction of the translation, and the length of the
vector tells you the length of the translation.
�

Pro potřeby ZŠ a SŠ jsou daleko vhodnější výkladové slovníky vzniklé u nás,
např. [13]. Výhodou těchto slovníků je přítomnost českých ekvivalentů, které by
studenti měli také správně používat.
Také řešení konstrukčních úloh často neodpovídá našemu schématu:

náčrtek – rozbor – konstrukční předpis – zkouška – diskuse,

jak ukazuje „řešení	 následující úlohy [11].
Občas se nevyhneme ani přebírání věcných chyb.

� Triangle constructions: given ha, b, c (ha – altitude to the side a; b, c –
sides opposite to B, C, respectively, or their lengths)

Solution:
Draw two parallel lines ha (units) apart. Pick
a point A on one of them and from this point
and with the center at A draw arcs of radii a
and b till they intersect the other line. The pro-
blem may have no solution (e.g., b < ha or b <
< ha). Otherwise, it may have one solution (b =
= ha or c = ha). And lastly, it may have two
solutions ABC′ and ABC′′ as indicated in the
diagram.
�
Studenti jistě prominou překlep ve výrazu „b < ha or b < ha	 a bez pro-

blému si provedou opravu. Právě tak je napadne, že nebudou rýsovat kružnici
o poloměru a (není znám), ale o poloměru c. Je však pravděpodobné, že vět-
šina studentů se spokojí s uvedeným rozborem počtu řešení a nezamyslí se nad
neuvedenou možností „b = c = ha	.
Další nedostatek přejatých internetových zdrojů se projeví ve stereometrii.

V našich středoškolských učebnicích je doporučováno zobrazování těles ve volném
rovnoběžném promítání, i když je i u nás toto pravidlo dost často porušováno
zvláště u zobrazování oblých těles [7]. Pokud se nezaměříme přímo na konkrétní
promítání, můžeme na internetu čekat cokoliv, viz obr. 1.
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Obr. 1 Ukázky obrazů těles, které lze nalézt na internetu

3 GEG – volitelný předmět Geometrie anglicky

Katedra matematiky a didaktiky matematiky Fakulty pedagogické Technické
univerzity v Liberci od roku 1995 zajišťovala volitelný předmět Matematika v an-
gličtině (zkráceně MAG) [4]. Náplň tohoto předmětu reagovala na požadavky fa-
kulty, aby jeho obsahem nebyla jen anglická terminologie. Do první části tohoto
jednosemestrového předmětu byly zařazeny soustavy diferenciálních rovnic [3]
a základy teorie šroubových ploch [5] a [6].
Po prvních dvou letech, na žádost studentů, se předmět Matematika v ang-

ličtině rozdělit na dva jednosemestrové, na sebe volně navazující, předměty:
MAG – Matematiku v angličtině a GEG – Geometrii v angličtině.

Náplň předmětu GEG (1 + 1 klz) reaguje na změny v sylabech jednotlivých
povinných předmětů Geometrie 1 a 2. Snahou je rozšířit látku v nich probíranou.
Protože seminář GEG navštěvují především studenti, kteří se již ve volitelném
předmětu MAG seznámili se základní anglickou matematickou terminologii, lze
přejít k základním termínům planimetrie a částečně stereometrie. Za hlavní téma
v tomto roce byla zvolena perspektivní kolineace, která přirozenou formou zo-
pakuje základní geometrická zobrazení v rovině. Pro studenty byly vytvořeny
podpůrné texty.
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�
POINTS AT INFINITY
Let us take a straight line p and a point Q not lying on p, Q /∈ p (Fig. 1.1).
Let us consider a mapping that to each straight line m passing through the

point Q assigns uniquely the point M of the straight line p so that M = m ∩ p.

Fig. 1.1

If the straight lines m1, m2, . . . are not parallel to the straight line p, we get
“classical” points M1, M2, . . . of the Euclidean plane.
If the straight line m0 is parallel to the straight line m, we get the point at

infinity M∞ = m0 ∩ p.
On the Figure 1.1, this point is denoted by �→.

�

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro získání zá-
počtu je úspěšné absolvování dvou písemných testů (zkouší se i terminologie)
a vypracování didaktické přípravy na výuku geometrie v angličtině na základní
či střední škole v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin a její zkrácené prezen-
tace. Součástí semestrální práce musí být i terminologický slovníček, který se
váže k danému tématu. Většina studentů se sice nechává inspirovat materiály
dostupnými na internetu, ale nepředkládají pouhé kompiláty. Jen malé procento
posluchačů FP se pokouší o vlastní zpracování tématu, i když druhou aprobací
většiny z nich je právě angličtina.
Příklady didaktických témat semestrálních prací:

osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí, otočení, Euklidovy věty o výš-
ce, shodnost a podobnost trojúhelníků, stejnolehlost.

4 Nový projekt

V letošním roce získali někteří pracovníci naší katedry grant z Fondu rozvoje
vysokých škol na přípravu rozšiřujícího kurzu pro učitele matematiky základních
a středních škol pro práci s nadanými žáky a cizinci v anglickém jazyce [4, 1].
Protože tento kurz je určen pro již aprobované učitele matematiky, bude kladen
větší důraz na didaktickou stránku výuky v angličtině a projektové vyučování.
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Pro tento kurz se připravuje základní část studijních materiálů. Půjde o mo-
dulárně koncipované metodické listy, jejichž součástí bude základní slovní zásoba,
definice, řešené motivační úlohy, odkazy na webové stránky s kvalitním zpraco-
váním daného tématu, kontrolní otázky a náměty na pracovní listy pro žáky.
Protože jde o distanční kurz, bude pro komunikaci se studenty využíváno již
vytvořené prostředí Moodle. Materiály pro studenty budou průběžně aktualizo-
vány a doplňovány. Ukázka části pracovního listu je na obr. 2. Předpokládáme,
že se této aktualizace zúčastní i samotní studenti.

Find 1) isosceles triangles, 2) equilateral triangles, 3) oblique triangles.

Solution: 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obr. 2 Ukázka návrhu části pracovního listu Názvy trojúhelníků

5 Závěr

Výuka geometrie není sama o sobě jednoduchá. Výuka v cizím jazyce si proto
vyžaduje daleko pečlivější přípravu hodin a studijních materiálů.

Poděkování

Tento článek vznikl za podpory grantu FRVŠ č. 1544 – Příprava učitelů ZŠ a SŠ
pro práci s nadanými žáky a cizinci v angličtině.

Literatura

[1] BITTNEROVÁ, D. Matematika v angličtině na gymnáziu. In LÁVIČ-
KA, M., BASTL, B., AUSBERGEROVÁ, M. 10. setkání učitelů matematiky
všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelský servis, 2006.

[2] BITTNEROVÁ, D. Práce s nadanými žáky a cizinci v angličtině. V tomto
sborníku.

[3] BITTNEROVÁ, D. System of Differential Equations & Numerical Methods.
1. vyd. Liberec : VŠST, 1994.

[4] BITTNEROVÁ, D., PLAČKOVÁ, G., PŘÍVRATSKÁ, J. Volitelný předmět
MAG. In University of Defence, Faculty of Economics and Management,



264 Jana Přívratská

XXVI International Colloquium on the Management of Educational Pro-
cess. 1. vyd. Brno : Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu,
2008.

[5] PŘÍVRATSKÁ, J. Constructive Geometry I. 1. vyd. Liberec : VŠST, 1992.

[6] PŘÍVRATSKÁ, J. Constructive Geometry II. 1. vyd. Liberec : VŠST, 1992.

[7] PŘÍVRATSKÁ, J. Obrazy těles v učebnicích matematiky. In University
of Defence, Faculty of Economics and Management, XXVI International
Colloquium on the Management of Educational Process. 1. vyd. Brno :
Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2008.

[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Sphere [cit. 2008–06–13].
[9] http://mathworld.wolfram.com/Cone.html [cit. 2008–06–19].
[10] http://www.ajdesigner.com/phpgeometricformulas/

circular cylinder area lsa.php [cit. 2008–06–13].
[11] http://www.cut-the-knot.org/triangle/index.shtml [cit. 2008–06–13]
[12] http://www.learner.org/channel/courses/learningmath/geometry/

keyterms.html [cit. 2008–06–13].
[13] http://www.umat.feec.vutbr.cz/∼novakm/slovnik matematicke terminologie/

index cz.html [cit. 2008–06–13]



Setkání učitelů matematiky 265

Matematika s programovým

systémem Mathematica

Jaroslav Reichl

Abstrakt

Na základních i středních školách je často diskutovaným problémem motivace žáků ke
studiu matematiky. Jednou z cest je využít zájmu žáků o počítače a motivovat je ke
studiu matematiky pomocí vhodného software (např. Mathematica).

1 Motivace

Porozumění matematice a chápání jejích základních principů je velmi důležité.
Nejen, že studiem matematiky si žáci základních a středních škol a studenti vy-
sokých škol rozvíjejí logické myšlení, smysl pro přesnost a zobecňování konkrétní
úlohy, ale matematika je také nezbytným základem pro úspěšné absolvování dal-
ších předmětů (fyzika, elektrotechnika, ekonomika, účetnictví, . . . ). A to na všech
stupních škol.
O motivaci studentů ke studiu matematiky bylo napsáno už velké množství

článků a knih. V žádném případě si nedělám iluze o tom, že můj příspěvek
bude výrazně lepší a všichni studenti, které se pokusíme tímto způsobem ke
studiu matematiky přitáhnout, budou excelentní a použitou metodou nadšení.
Ale pokusím se. . .
V současné době tráví žáci a studenti většinu svého volného času u počítače.

Tak proč jejich vášeň nevyužít k pro matematiku? Je pravda, že matematika asi
nedosáhne takové obliby jako hraní her, dopisování si s kamarády či sledování
filmů. Ale z vlastní zkušeností vím, že když se dá žákům šance „podívat se	 na
matematiku netradičním způsobem, někteří z nich tuto šanci využijí.

2 Vhodný software

Vhodných druhů software, pomocí nichž se žáci mohou přiblížit více pochopení
matematiky, je jistě celá řada, já osobně jsem ovšem velmi ocenil programový
systém Mathematica. Tento počítačový systém má řadu výhod, ale i některé
nevýhody. Jednou z jeho nevýhod je velká pořizovací cena. Ta je ovšem vyvážena
možností mít k dispozici aktuální verze, novinky, ale i konzultace se zkušenějšími
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uživateli. Navíc v současné době, kdy existuje možnost získat finanční prostředky
i jinak než ze státního rozpočtu, by ani tento problém neměl být neřešitelný.
A počítač s dataprojektorem se už stává běžnou výbavou většiny škol.
Nespornou výhodou systému Mathematica je skutečnost, že je schopná vy-

kreslovat rychle a pohodlně grafy zadaných funkcí, řešit rovnice, upravovat alge-
braické a jiné výrazy a celou řadu dalších operací. Aby bylo tohle všechno možné,
je nutné, aby systém počítal (a reprezentoval data) symbolicky, tj. v tom tvaru,

jaký v matematice preferujeme: tedy např. a =
1
3
a nikoliv a

.
= 0,3 nebo a = 0,3.

Na tento zápis jsou studenti zvyklí. Ačkoliv v některých případech jsou syntaxe
i výstupy programového systému Mathematica mírně odlišné od běžného zápisu
úlohy nebo jejího výsledku, studenti se v programu rychle zorientují a naučí se
jej pro řešení základních úloh používat. Navíc Mathematica rozvíjí i jejich zna-
losti v anglickém jazyce, neboť velmi rozsáhlá, přehledná a interaktivní nápověda
programu je napsána právě v angličtině.

3 Ukázky práce se systémem Mathematica

Základní úlohou, kterou mohou studenti v programovém systému Mathematica
řešit, je vykreslování grafu funkcí. Mohou si tak ověřovat svoje řešení úloh vy-
užívajících znalosti grafů funkcí, studovat transformace grafu funkce, sledovat
závislosti fyzikálních veličin, . . .
Začněme s vykreslením grafu funkce – např. funkce f : y = |5− x|+ |x+ 2| −

− 2x − 5.
V programovém systému Mathematica zapíšeme požadavek na sestrojení

grafu funkce a napsaný příkaz odešleme ke zpracování systémem kombinací klá-
ves Shift+Enter (nebo klávesou NumEnter). Výstup systému Mathematica je
zobrazen na obr. 1.

Obr. 1 Graf funkce s absolutní hodnotou
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Systém umožňuje provádět i další operace s funkcemi. Tak např. podle obr. 1
se zdá, že graf funkce protíná osu x v bodě 1. O tom se můžeme přesvědčit tak, že
„požádáme	 systémMathematica, aby vypočítal funkční hodnotu zadané funkce
v bodě 1. V tomto případě je vhodné (protože chceme s funkcí pracovat dále)
nejdříve funkci nadefinovat. Na obr. 2 je zobrazena definice funkce, příkaz na
vykreslení grafu funkce i výpočet funkční hodnoty v bodě 1. Graf funkce je zob-
razen na obr. 1, proto byl v tomto výstupu systému Mathematica „vynechán	
(znak „;	 na za příkazem Plot[]). (Detailnější výklad syntaxe překračuje mož-
nosti tohoto příspěvku, pro zájemce jsou základy práce v systému Mathematica
shrnuty v [1, 2, 3] nebo na internetu [5].)

Obr. 2 Výpočet funkční hodnoty ve vybraném bodě

Může se stát, že průsečík s osou x nebude možné odhadnout, ale přesto nás
bude zajímat. Je zřejmé, že průsečík s osou x je takový bod, ve kterém je funkční
hodnota dané funkce rovna 0. Pro nalezení průsečíku je tedy nutné vyřešit rovnici
typu funkce (x) = 0. K tomu slouží příkaz Solve[], jehož deklarace (spolu s jeho
výstupem) je uvedena na obr. 3. Výstup je uváděn ve standardním tvaru systému
Mathematica, nicméně je „čitelný	.

Obr. 3 Řešení rovnice

Mathematica reprezentuje data symbolicky a pracuje obecně. To znamená,
že např. rovnice řeší v oboru komplexních čísel. Proto je nutné studenty na tuto
problematiku upozornit, aby nebyli výstupy systému Mathematica překvapeni.
Týká se to např. řešení kvadratické rovnice, která se probírá většinou před zave-
dením komplexních čísel. Proto je nutné výstup systémuMathematica zobrazený
na obr. 4 studentům objasnit: daná kvadratická rovnice nemá řešení v reálných
číslech – má řešení pouze v číslech komplexních.

Obr. 4 Řešení kvadratické rovnice
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Další užitečnou funkcí systémuMathematica je úprava algebraických výrazů.
K tomu slouží příkaz Simplify[] (viz obr. 5). Na základě tohoto příkazu (a celého
systému Mathematica) může učitel vymýšlet taková zadání úloh, která obsahují
právě probírané učivo (rozklad algebraického výrazu na součin činitelů, aplikaci
vzorců pro počítání druhé a třetí mocniny součtu, . . . ) a přitom „dobře	 vychází.
Vymyslet více ekvivalentních zadání úloh do testu není totiž snadné – a právě
v tom může Mathematica pomoci.

Obr. 5 Úprava algebraického výrazu

4 Vlastní aplety vytvořené v systému Mathematica

Mocným nástrojem z hlediska didaktiky (a nejen matematiky) je příkaz Mani-
pulate[], pomocí něhož je možné vytvářet interaktivní aplety přímo do výuky.
Pomocí nich lze demonstrovat matematické jevy „v pohybu	: transformace grafu
funkce, vliv koeficientů kvadratické rovnice na její řešení, vykreslení grafu funkce
sinus na základě jednotkové kružnice, . . .
Didakticky i odborně propracované aplety vyžadují při tvorbě jistou znalost

programování, ale nutné základy lze zvládnout bez větších problémů. Syntaxe
systému Mathematica je navíc velmi podobná syntaxi ostatních programovacích
jazyků, které jsou mezi žáky a studenty oblíbené (VisualBasic, C++, Java, . . . ),
takže vytvořit funkční aplet šikovný žák či student jistě zvládne.
Aplety, které jsem vytvořil v systému Mathematica pro výuku (nejen) mate-

matiky, jsou volně k dispozici na internetu (viz [5]).
Jedním z nich je aplet zobrazující řešení kvadratické rovnice v závislosti na

koeficientech jednotlivých členů rovnice s možností zobrazit další informace o ře-
šení (viz obr. 6).
Další aplet umožňuje názorně pochopit konstrukci grafu funkce y = sinx

na základě definice této funkce v jednotkové kružnici (viz obr. 7). Tento aplet
může být po drobné úpravě použit i ve fyzice pro demonstraci analogie pohybu
hmotného bodu po kružnici a kmitavého pohybu.
Téměř u všech apletů je přidána možnost uložit aktuálně zobrazenou plochu

apletu (bíle podbarvený obdélník) do souboru ve formátu *.JPG. Tento sou-
bor je pak možné zařadit do testu, do příprav učitele, výkladového textu pro
studenty, . . .
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Obr. 6 Aplet – řešení kvadratické rovnice

Obr. 7 Aplet – konstrukce grafu funkce y = sinx
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5 Závěr

V žádném případě není cílem tohoto příspěvku vychválit software Mathematica
jako jediný použitelný. Nechci ani tvrdit, že by žáci a studenti měli přestat počí-
tat stylem „tužka–papír	. Naopak! Rád bych, aby je možnost práce s počítačem
i v matematice nebo při přípravě na matematiku motivovala k řešení dalších úloh,
přemýšlení nad nimi, domýšlení různých řešení úlohy v závislosti na počátečních
podmínkách nebo dokonce k tvorbě vlastních úloh či apletů. Aplet použitelný ve
výuce nebo k vlastnímu opakování látky bez dokonalé znalosti matematiky (tj.
matematického „drilu	, počítání z hlavy, počítání stylem „tužka–papír	) totiž
vytvořit nelze.
S počítačem podporovanou výukou matematiky studenti budou rozvíjet na-

víc i řadu dalších schopností a dovedností: práci s počítačem obecně, zdokona-
lování se v programovacích jazycích, používání angličtiny při studiu nápovědy
programů, efektivně vyhledávat informace a další.
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Geometrie na internetu

Jarmila Robová

Abstrakt

Příspěvek se zabývá využitím dynamických geometrických programů a webových aplikací
dostupných na internetu ve vyučování geometrických témat na střední škole. Uvádí
konkrétní příklady těchto programů a aplikací včetně poukázání na možnost vytváření
vlastních materiálů samotným učitelem.

1 Úvod

Již řadu let můžeme pozorovat klesající úroveň geometrických vědomostí a do-
vedností u studentů středních škol a s tím úzce související neoblíbenost geome-
trických témat u posluchačů těchto škol. Příčin této situace je mnoho, k těm
hlavním patří snižování počtu hodin matematiky na středních školách v prů-
běhu posledních let a z toho vyplývající nedostatek času na důkladné procvičení
učiva, a to nejen z geometrie.
Mnohaleté zkušenosti z přijímacích zkoušek na MFF UK v Praze dokládají,

že především úlohy ze syntetické geometrie bývají pro studenty obtížnější, než
je tomu v případě úloh z analytické geometrie. Syntetická řešení planimetric-
kých úloh v porovnání s poněkud algoritmickými postupy, které se využívají při
řešení úloh z analytické geometrie, jsou náročnější na myšlení a tím obecně obtíž-
nější. Syntetický přístup k řešení úloh vyžaduje jistý nadhled ze strany studentů
nad danou problematikou, konkrétně nadhled nad vlastnostmi geometrických
objektů, který je také podporovaný geometrickou představivostí a schopností
aktivně využívat vědomosti a kombinovat je v průběhu řešení.
Jednou z cest, která může přispět ke zlepšení situace, je využívání počíta-

čových geometrických programů. Zkušenosti a výsledky výuky geometrie s pod-
porou těchto programů u nás i v zahraničí ukazují, že tyto moderní technologie
přinášejí do vyučování geometrie řadu pozitivních prvků – zvýšení názornosti
a zajímavosti probírané látky, včetně zvýšení motivace studentů a také efekti-
vity vyučování.
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2 Programy dynamické geometrie

Počítačové programy dynamické geometrie, umožňují uživateli nejen rychle
a přesně rýsovat, ale především měnit volné prvky v již hotové konstrukci při za-
chování všech vazeb do té doby vytvořených geometrických objektů. Při pohybu
některé volné entity v rysu se tedy z pohledu uživatele vytvořená konstrukce
dynamicky překresluje, a tak zprostředkovává uživateli v reálně krátkém čase
náhled řady geometrických situací.
Programy dynamické geometrie mají kromě této základní vlastnosti k dis-

pozici prostředky, které výrazně zvyšují jejich didaktický přínos k výuce geome-
trických témat. Zejména se jedná o nástroje, které zprostředkovávají animace
a stopy objektů či vytváření množin bodů dané vlastnosti. Tyto programy také
přinášejí do vyučování geometre nové metody práce – konkrétně metodu experi-
mentování, kdy studenti mohou při práci v tomto dynamickém prostředí formu-
lovat hypotézy o vlastnostech a vztazích mezi geometrickými objekty a následně
je také prověřovat.
K nejznámějším a nejpoužívanějším programům dynamické rovinné geomet-

rie u nás patří software Cabri II Plus. Tento program byl primárně vy-
tvořen pro výukové účely, což je patrné z jeho koncepce i předdefinovaných
konstrukcí. Informace o programu, včetně demoverze, manuálů, výukových ma-
teriálů a návodu pro práci s Cabri applety, nalezne uživatel na českém por-
tálu Cabri geometrie http://www.pf.jcu.cz/cabri. K dalším komerčně vytvářeným
programům dynamické geometrie v rovině patří také americký program Geo-
meter‘ s Sketchpad (http://www.dynamicgeometry.com/) a německá Cinderella
(http://cinderella.de/tiki-index.php).
Vzhledem ke stále zvyšujícímu se podílu volně šiřitelného či open source soft-

ware na počítačovém trhu může zájemce o dynamickou geometrii dnes zdarma
využívat další programy jako je Geogebra (http://www.geogebra.org/cms/) či
C.a.R. (Compass and Ruler, http://vk.upjs.sk/∼tuleja/CaR/). Všechny dosud
uvedené programy mají v podstatě obdobné vlastnosti – umožňují provádět
geometrické konstrukce, makrokonstrukce a animace, výpočty, ale také hledat
množiny bodů dané vlastnosti i export konstrukce do formátu html. V případě
posledních dvou programů uživatelé jistě ocení, že Geogebra má českou lokali-
zaci, C.a.R. zase slovenskou, což usnadňuje orientaci a práci v tomto prostředí.
ProgramGeogebra spojuje výpočetní možnosti programu typu Derive s dyna-

mickou geometrií (obr. 1), navíc je vybaven možností sestrojování bodů, přímek,
kuželoseček zadáním jejich souřadnic či rovnic do příkazového řádku.
Software C.a.R. (obr. 2) také umožňuje zobrazovat body zadané souřadnicemi

pomocí kontextového menu, dále kreslit úsečky dané délky či kružnice o pevném
poloměru, avšak ovládání je méně intuitivní. Z uvedeného je zřejmé, že Geogebra
je v tomto případě uživatelsky příjemnější. Předností programu C.a.R. je snadný
export hotových rysů na webové stránky včetně možnosti vytváření interneto-
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vých konstrukčních úloh [2], kdy vytvořenou konstrukci lze uložit jako „zadání	
úlohy na webovou stránku. Po vyřešení úlohy se uživateli zobrazí vyhodnocení
výsledku konstrukce jako správné či nesprávné (obr. 3).

Obr. 1 Kružnice opsaná trojúhelníku v programu Geogebra

Obr. 2 Kružnice opsaná trojúhelníku
v C.a.R.

Obr. 3 Internetové cvičení v C.a.R.

K dalším programům dynamické rovinné geometrie, který je zdarma a který
je dostupný na internetu, patří Geonext (http://www.geonext.de). Tento pro-
gram svou koncepcí i příkazy nejvíce připomíná program Cabri, má také českou
lokalizaci a lze jej aktivovat přímo z internetu, tj. pracovat v režimu online.
Kromě programů rovinné geometrie dnes existují i programy pro výuku ste-

reometrie jako jsou Archimedes Geo 3D (http://www.raumgeometrie.de/) či ko-
merční Cabri 3D a řada dalších.
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3 Geometrické materiály dostupné na internetu

Na internetu lze v současné době nalézt nejen demoverze, freeware či open source
verze geometrických programů, ale také řadu dalších středoškolských geometric-
kých materiálů v českém i anglickém jazyce. Pro výuku mají pozitivní přínos
především ty materiály, které nejsou jen statickou obdobou tištěné učebnice, ale
obsahují také dynamické a interaktivní prvky jako jsou applety, skripty či různé
úlohy typu puzzle. K pozitivním jevům, které dynamické webové aplikace přiná-
šejí do výuky geometrie, patří především zvýšení názornosti výuky. Vizualizace
geometrických objektů a vztahů napomáhá pochopení látky i jejímu hlubšímu
zapamatování ze strany studentů.

Z českých webových stránek lze pro výuku doporučit například výukový
materiál, který je dostupný z http://www.civ.cvut.cz/others/vyuka. Jedná se
o aplikaci, která obsahuje přehled středoškolské analytické stereometrie dopl-
linebreak něný mluveným slovem, názornými applety a příklady k procvičení
látky. K dalším stránkám, využitelným ve výuce geometrie, patří aplikace do-
stupná z http://mdg.vsb.cz/jdolezal/StudOpory/Uvod.html, ve které lze nalézt
zpracované některé partie planimetrie (konstrukční úlohy, zobrazení v rovině)
a analytické geometrie (kuželosečky). V rámci projektu SIPVZ vznikla další
aplikace pro výuku zobrazení; stránky jsou k dispozici na internetové adrese
http://www.gztgm.cz/projekty/mat1/index01.asp. Applety na zmíněných strán-
kách jsou vytvořeny pomocí programu Cabri a jsou didakticky dobře zpracovány
(obr. 4). Součástí stránek je také závěrečná zpráva o výsledcích experimentální
výuky geometrie na gymnáziu s podporou Cabri, ve které je uvedeno, že žáci
experimentální skupiny dosáhli při měření výstupní úrovně vědomostí lepších
výsledků než kontrolní skupina.

Obr. 4 Krokování řešení příkladu
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Pokud se uživatel orientuje v anglické matematické terminologii, může vyu-
žívat řadu kvalitních anglicky psaných materiálů. Konkrétně se jedná například
o webové stránky školského anglického serveru MathsNet, na kterých je zpra-
cována řada matematických témat včetně geometrických zobrazení. Na adrese
http://www.mathsnet.net/transform/index.html zájemce nalezne applety, které
postupně slouží podle zde uvedených kategorií k pozorování daných zobrazení,
jejich porozumění, prozkoumání vlastností i sestrojení obrazů daných vzorů. Na
webu univerzity ve Vídni http://www.univie.ac.at/future.media/moe/galerie.html
jsou k dispozici po didaktické i grafické stránce velmi zdařilé applety demon-
strující zavedení různých souřadnicových soustav v analytické geometrii, rovnic
přímek a rovin.
Také budoucí učitelé matematiky na MFF UK v rámci svých seminárních,

bakalářských či diplomových prací vytvářejí různé výukové materiály pro geo-
metrii. Na adrese http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/index.php
jsou tyto práce zveřejněny. V současné době je zde k dispozici materiál pro vý-
uku planimetrie (trojúhelníky, čtyřúhelníky, mocnost bodu ke kružnici) a pro
výuku geometrických zobrazení v rovině. V tomto roce byly dokončeny bakalář-
ské práce věnované polohovým úlohám ve stereometrii a konstrukčním úlohám
v planimetrii.
Učitel matematiky může také vytvářet vlastní webové výukové materiály,

záleží především na jeho počítačových dovednostech. Většina programů dyna-
mické geometrie umožňuje export rysů na webové stránky (Cabri, Geogebra,
C.a.R. aj.), a to s větší či menší mírou obtížnosti. V případě programu Cabri
je nyní na stránkách http://www.cabri.com/download-cabri.html k dispozici do-
plňkový program, tzv. plug-in, umožňující nejen publikování Cabri appletů na
webu, ale také vytváření dynamických obrázků, které lze umisťovat do aplikací
Microsoft Office jako jsou textové dokumenty či prezentace. Tyto dynamické ob-
rázky pak v aplikacích fungují obdobně jako applety, avšak nelze v nich krokovat
konstrukci.

4 Závěr

Učitelé matematiky nejsou dnes odkázáni jen na dynamické geometrické pro-
gramy vyráběné pro komerční účely, ale mohou na internetu nalézt odpovídající
software, který je bezplatný, a řadu dalších materiálů obsahující interaktivní
applety či skripty.
Používání geometrických programů i webových aplikací ve vyučování geome-

trie i dalších oborů by nemělo být jen náhodné či občasné, pokud učitel chce
dosáhnout trvalých pozitivních změn ve svých hodinách. Současně by každá
počítačová demonstrace měla být důsledně objasněna a vysvětlena z hlediska
matematické podstaty problému, jinak zařazení moderních technologií do vy-
učování matematiky ztrácí své opodstatnění, neboť bez trvalého, důsledného
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a promyšleného používání těchto technologií nelze dosáhnout pozitivních změn
v kognitivních procesech žáků.
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Pravděpodobnost a naše životy

Ivan Saxl

Abstrakt

Příspěvek je věnován roli náhodných jevů v moderní společnosti a hlavním rysům sta-
tistické gramotnosti. Ta sestává z vědomí náhodnosti všech dějů a omezené kauzality,
v rozhodování rozumem a intuicí přizpůsobenou současné době, a v základních zna-
lostech o statistickém hodnocení souborů jevů. Zvlášť kriticky se neznalosti projevují
v oblasti péče o zdraví, kde naprostá důvěra v určenou diagnózu, léčebné postupy a léky
vychází z představy, že za svůj zdravotní stav i celou organizaci života neodpovídáme
my sami, ale někdo jiný.

1 Úvod

Autoři citovaných knih [4, 1, 3] se zamýšlejí nad stejným problémem: na občana
žijícího v současné rozvinuté civilizaci působí z nejrůznějších zdrojů množství
informací týkajících se náhodných (nejistých) jevů.1 Přitom jim převážná část
společnosti, dokonce i odborné, nerozumí, není schopna se jimi řídit a neuvědo-
muje si, že mnohé z nich jsou ovlivněny neznalostmi jejich autorů i záměrným
zkreslením. Navíc je občan ovlivněn zavádějící intuicí vytvořenou výchovou od-
rážející zkušenosti rodičů, prarodičů a učitelů. Protože množství těchto informací
je statistické povahy, začal se pro schopnost jejich správného chápání používat
termín statistická gramotnost.
G. Gigerenzer doporučuje občanskou výchovu k chápání okolního světa zalo-

žit na následujících třech základních pravidlech [1].
1Jeffrey S. Rosenthal (*1967) je profesorem na katedře statistiky Univerzity v Torontu.

Kromě knihy [4] je autorem řady vědeckých prací a dvou učebnic teorie pravděpodobnosti
a statistiky.
Gerd Gigerenzer (*1947) je ředitelem Centra pro adaptivní chování a poznávání (Center for
Adaptive Behavior and Cognition) při Institutu Maxe Plancka. S početným kolektivem dal-
ších vědců různých profesí se zabývá jednoduchými (heuristickými) metodami zpřístupňování
obtížných výsledků veřejnosti.
Michael Kaplan je americký historik a spisovatel. Ellen Kaplan je archeoložka a propagá-
torka vyučování matematiky přístupnými formami; viz nezisková organizace Math Circle na
http://www.themathcircle.org/.
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1. V reálném světě jsou všechny jevy nejisté; s tím se musíme smířit a v ta-
kovém světě se musíme naučit žít (Franklinův2 zákon: V tomto světě není
jistého nic, vyjma smrti a daní). Zároveň si musíme uvědomit, že jevy
nejsou striktně kauzální. To znamená, že stejné jevy mohou mít různé
příčiny (neboť ty zhusta jenom odhadujeme) a že každý jev je důsledkem
složité souhry příčin; když sledujeme jenom jednu z nich, nabudeme dojmu,
že stejná příčina má různé následky.

2. Nebezpečí a rizika musíme vnímat intuicí i rozumem. Výchova nás naučila
bát se hadů, bouřek, pádů letadel a srážek vlaků. Avšak smrtelná uštknutí
hadem jsou pro běžného občana stejně vzácná jako zásahy bleskem, počet
obětí leteckých a železničních neštěstí je zanedbatelný ve srovnání s po-
čtem obětí osobní automobilové dopravy, alkoholu, drog a dokonce i omylů
v lékařské péči3. Pokusme se svou intuici, získanou výchovou v dětství
a četbou, přizpůsobit současnému světu. Moderní společnost nás zapla-
vuje údaji a daty ovlivňujícími naše rozumové rozhodování. Uvědomme si
však, že velká část těchto informací je zkreslená či záměrně nesprávná;
proto se naučme kritickému přístupu k nim.

3. Musíme se naučit sami odhadovat rizika kolem nás a rozumět odhadům
pořízeným jinými4. To není příliš jednoduché, ale mělo by být naprosto
povinnou součástí školní výchovy. Jak to, že učíme abstraktní partie ma-
tematiky, ale procentový počet dělá potíže i vysokoškolsky vzdělaným pra-
covníkům včetně lékařů u nás i v jiných zemích? Přitom s jeho pomocí
vyjadřujeme účinnosti léků, zdravotních testů a také daně, nejrůznější po-
platky, zisky, slevy atd.

2 Náhodné jevy kolem nás

Příkladů takových jevů máme všichni kolem sebe dostatek, počínaje sebou sa-
mými přes lidi kolem nás (nálady a chování, paměť, okamžitý zdravotní stav,
přítomnost či nepřítomnost atd.), dopravu, počasí, politické dění apod. Naše
očekávání se často nenaplňují a každou chvíli se stane něco, s čím jsme nepočítali.
Děti to poznávají od nejútlejšího věku prostřednictvím nemocí, zaměstnanosti

2Benjamin Franklin (1706–1790), americký politik a přírodovědec, autor prvního návrhu
americké ústavy, vynálezce bleskosvodu. Jeho další známý výrok: Polopravda je často velká
lež.
3Americké i německé údaje odhadují, že díky dokumentovanému nesprávnému léčení umírá

jeden z tisíce nemocničních pacientů a jeden ze sta pacientů vážně onemocní díky nevhodným
lékům či špatně odhadnutému dávkování.
4Jeden z nejčastěji se vyskytujících omylů je představa, že lék s účinností 90 % nás na 90 %

uzdraví; ve skutečnosti to však znamená, že u deseti pacientů ze sta bude neúčinný. Proble-
matika statistických zdravotnických údajů a návrhy na její zlepšení jsou především v knize [1]
a např. také v článku [2].
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i nálad všech svých vychovatelů; stačí je na to upozornit, vysvětlit příčiny a při-
pravit je na opakování těchto jevů, poradit jim, jak se mohou snažit nepříjemným
jevům předcházet.
Čím větší je město, tím větší je dosah každé události. Představme si třeba

pražské metro s jeho roční přepravní kapacitou přes 530 miliónů cestujících a ho-
dinovou výluku jedné linky. Při čtrnácti hodinách s plným provozem každá linka
přepraví v průměru 33 tisíc cestujících za hodinu. Předpokládejme, že nedodržení
jejich časového plánu (neotevřou včas obchod, nedodrží úřední hodiny, nepřijdou
včas na sjednanou schůzku, nevyzvednou dítě z jeslí atd.) v důsledku hodino-
vého výpadku ovlivní dvě další osoby. Vběhnutí psa do tunelu metra a následné
hodinové přerušení jeho provozu tedy pro zhruba 100000 Pražanů představuje
nepředvídaný náhodný jev.
Na druhé straně existují celé kategorie jevů sice náhodných a navzájem růz-

ných, ale v jistém rozmezí podobných. Jsou to např. všechny rostlinné i živočišné
třídy, řády, čeledi a rody konče druhem homo sapiens stejně jako všechny série
výrobků s podobným účelem (auta, příbory, knihy). Žádní dva lidé, žádné dvě
pampelišky, žádné dva výrobky nejsou stejné. Jejich existence je důsledek složité
souhry náhodných i pevně daných okolností. Lze je považovat za náhodné jevy
a klasifikovat jejich rozdíly i shody. S výchovou k chápání rozmanitostí i podob-
ností všeho a všech kolem nás je třeba začít v rodině i ve škole od nejútlejšího
dětství. Nebudou se pak divit tomu, že jejich kamarádi, jejichž rodiče se liší od
rodičů vlastních, mají různé povahy a zájmy, že jejich spolužáci jsou různě na-
daní a že lišit se od sebe budou jednou i jejich děti. Připravíme je tak lépe na
život a snad také obrátíme jejich pozornost k nim samotným, aby když už jsou
každý jiný, objevili, jací tedy jsou. Navíc je naučíme nespoléhat stoprocentně na
kauzalitu a odolávat depresi z nezaslouženého neúspěchu.
Hodnocení vlastností různě početných souborů – populací, smysluplně defi-

novaných na základě podobnosti jejich složek či jedinců, je úkolem statistiky.
Takové soubory jsou všude kolem nás; patří k nim rodiny, školy i školní třídy,
spolupracovníci i spoluobčané v našich městech i vesnicích a občané států sou-
sedních. Ať chceme nebo nechceme, jsme všichni nuceni jejich hodnocení prová-
dět, abychom na základě jeho výsledků zvolili způsob svého chování. A opět je
vhodné začít děti seznamovat se statistikou v libovolně nízkém věku.

3 O datech a informacích

Informací kolem nás je víc než dost. Dovídáme se z nich, co si máme koupit, kde
strávit volný večer, kam jet na dovolenou, co si vzít proti bolesti hlavy a jak
se zbavit namožených zad, koho volit a co číst. Stále bychom však měli mít na
paměti základní pravidlo podmiňující kvalitu informace, totiž nezávislost jejího
producenta – statistické agentury – na jejím obsahu. Tím samozřejmě vypadávají
ze hry bez výjimky všechny reklamy; jsou pouze sdělením, že ten či onen výrobek
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existuje, avšak o jeho kvalitě a blahodárných účincích nevypovídají vůbec nic.
Jeho posouzení je čistě na nás. Koupíme-li si nekvalitní oděv, nepřesahuje způ-
sobená škoda zaplacenou cenu. Nebezpečí nekvalitních dopravních prostředků,
potravin, kosmetiky a hraček je již podstatně závažnější. Daleko nejhorší jsou
však reklamy farmaceutické, a to i ty, v nichž vystupují údajně vyléčení pacienti
či překvapivě zhubnuvší spoluobčané. Přitom universálnost léků (ale i kosme-
tických přípravků!) je nemožná, protože jsme každý jiný, a dlouhodobé užívání
jakéhokoli léku se zpravidla neobejde bez trvalých následků. Všimněme si něko-
lika konkrétních případů.
Lékařský výzkum nového přípravku je vždy velmi náročný. Vyžaduje totiž

dlouhodobý výzkum (jak dlouhodobý by program měl být, nelze spolehlivě ur-
čit; v poslední době se vyskytly zprávy o negativních účincích zaznamenaných
při soustavném užívání léku až po desítkách let – viz například antidepresi-
vum Prozac) početného souboru nemocných i zdravých dobrovolníků. Výzkum
je třeba zaplatit a k tomu jsou ochotné pouze farmaceutické koncerny, které na
výsledku – zejména ovšem příznivém – mají zájem. Koncerny si proto do smluv
o hrazení výzkumu dávají podmínku, že badatel může své výsledky publikovat
pouze se svolením objednatele. Uveďme několik případů podrobněji popsaných
v knize [4].
Nancy Olivieri z torontské dětské nemocnice prováděla v roce 1997 pro firmu

Apotex výzkum léku pro děti postižené talasemií (dědičná chudokrevnost). Lék
obsahoval látku deferipron a doktorka Olivieri dospěla k závěru, že lék vážně
ohrožuje játra. Přestože byla vázána smlouvou, považovala výsledek za tak zá-
važný, že jej v roce 1998 publikovala. Apotex poté pohrozil žalobou, Nancy Oli-
vieri přišla o své místo a rozpoutal se mnohaletý spor, který přes jisté narovnání
v roce 2002 ještě stále pokračuje.
Betty Dongová, klinická farmaceutka na univerzitě v San Franciscu, zjis-

tila v roce 1990 v rámci výzkumu pro firmu Boots, že její lék Synthroid nemá
lepší účinky, než jiné levnější léky. Po různých pokusech o řešení, resp. utajení
výsledku, včetně soudní žaloby pro porušení smlouvy, byly poznatky Betty Don-
gové zveřejněny až v roce 1997, a to jen díky velkému veřejnému tlaku.
Jiná známá aféra se týká protizánětlivé drogyVioxx, prodávané i u nás a vyrá-

běné firmou Merck – viz internetovou stránku http://www.protivioxxu.com a pro-
hlášení pro senátní komisi http://www.fda.gov/ola/2004/vioxx1118.html. V roce
2004 firma stáhla Vioxx z prodeje a následovalo vyšetřování FBI. Po zabavení
firemní počítačové techniky v roce 2005 se prokázalo, že již v roce 1997, tedy dva
roky před uvedením léku do prodeje, měli výzkumníci firmy Merck podezření na
negativní vliv Vioxxu na kardiovaskulární systém.
I když lze na první pohled a právem odsoudit farmaceutické koncerny pro-

sazující své zisky na úkor nemocných, je třeba si uvědomit obrovský rozvoj vý-
zkumu právě díky penězům, které firmy do výzkumu investují. V roce 1984 (před
schválením zákona umožňujícího univerzitám uzavírat financované kontrakty)
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věnoval průmysl univerzitnímu výzkumu 26 miliónů dolarů, v roce 2000 byl je-
jich příspěvek téměř stonásobný – 2,3 miliardy. Ten je na jedné straně úměrný
ziskům investorů (za léky dnes Američané utratí 160 miliard dolarů ročně), na
druhé straně je však úměrně zvýšena úroveň zdravotnického výzkumu. Získat
jistotu o tom, že se to nakonec občanům vyplatí, je ovšem obtížné nejen proto,
že se vědci bezpochyby snaží zalíbit koncernům financujícím jejich výzkum, ale
i s ohledem na neznámé dlouhodobé účinky léků, které jsou časově omezeným vý-
zkumem nepostihnutelné. Striktně vzato, každý systematicky užívaný lék – a na
takových mají firmy největší zájem – je škodlivý. Prokázat míru této škodlivosti
je obtížné, a proto také všechny připomenuté případy vyvolaly řadu kontroverz-
ních diskusí; zda proto, že někteří jejich účastníci prostě lhali, nebo jen měli
odůvodněnou nedůvěru ve výsledky svých kolegů, ovšem zjistit nelze.
Podobnou situaci můžeme očekávat i u ostatních výrobků, i když ve zdravot-

nictví je problematika nejkritičtější díky rozdílům v jedné složce testů – v lidech.
Díky rozdílům mezi námi, způsobeným genetikou, životosprávou, psychikou, vě-
kem a předcházejícími chorobami, nemůžeme a nesmíme předpokládat, že kte-
rýkoliv lékař určí – spíš bych měl napsat uhodne – naši diagnózu a zvolí způsob
léčení stoprocentně správně. To není možné (viz Franklinův zákon). Proto s námi
musí spolupracovat a my s ním. Nejde-li to, musíme vyhledat lékaře jiného.

4 Co a jak bychom měli učit

V kterékoliv třídě základní školy musí být předmětem učení pravděpodobnosti
a statistiky žáci sami; to je základní pravidlo. Začněme s nominálními charakte-
ristikami – to jsou barvy vlasů a očí, pohlaví, zájmy (sport, četba, hudba, kres-
lení atd.). Srovnejme zastoupení jednotlivých charakteristik u chlapců a děvčat
v celé třídě, v jiných třídách, jeho změny s věkem, na celé škole. Předveďme
zjednodušení na dvě skupiny (barvy světlé a tmavé, jejich zastoupení u rodičů,
vysvětleme výrazný rozdíl dědičnou dominancí tmavé barvy a od statistiky se
dostaneme ke genetice). Porovnáním zájmů u děvčat a chlapců zvlášť dostaneme
dětmi jistě vítanou genderovou studii odlišností.
Teprve po podobných úlohách můžeme začít s hody mincí a kostkou jako mo-

dely reálných dělení jevů do dvou skupin – příznivý a nepříznivý, protože prav-
děpodobnost i statistika jsou o životě a NE o hrách. Tvrzení, že obě discipliny
vznikly v souvislosti s hrami, je naprosto nesprávné; nenumerická pravděpo-
dobnost se vyskytovala v občanském a majetkovém právu, soudnictví, obchodu
a také ve filozofii a náboženství odedávna. Mince i kostky jsou ovšem vynikajícím
prostředkem k předvedení toho, co ona numerická pravděpodobnost znamená
v praxi. Protože máme dojem, že panna i orel by měli padat stejně často, zvolme
si nějaký počet hodů – 10, 20 či 50, nechme všechny děti házet a podívejme se na
výsledky jednotlivých dětí. Vyneseme-li je do grafu, můžeme pokračovat učením
o zvonové křivce normálního rozdělení. Naprosto zásadní efekt tohoto postupu
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spočívá v tom, že křivku vytvořili žáci vlastním úsilím5. Upozorněme děti na to,
že s nejistotou jsou zvyklé denně zacházet. Pro nenumerické pravděpodobnosti
mají stupnici vyjadřovanou slovy určitě, asi ano, snad, asi ne, těžko, ještě ne-
vím, nejspíš ne, určitě ne atd., když mluví o tom, zda někam přijdou, zda je
rodiče pustí ven, zda se budou dívat na televizi nebo raději učit, protože bude
skoro jistě písemka apod. Jestliže nám posluchači velmi výběrově náročné vy-
soké školy odpovědí na dotaz, kdy se naposled setkali s pravděpodobností, že si
před časem vsadili v Chuchli na koně, je to naprosto katastrofální obraz jejich
výuky na celé střední škole. Znamená to, že o tom, co 24 hodin denně ovládá
životy nás všech, se za 13 let školní docházky nedozvěděli vůbec nic, ba dokonce
ani, že to existuje.
Při probírání statistických přístupů upozorněme především na nutnost ne-

stranného výběru při výběrovém šetření. To lze ve třídě snadno demonstrovat
např. při zpracování sportovních výkonů v tělesné výchově, čímž přejdeme k ve-
ličinám měřítkovým. Potřeba jednotky pak vyplyne sama sebou. Dejme dětem
za úkol něco podle možnosti co nejpřesněji změřit; průměr tenisového míčku je
známý příklad, na němž žáci pochopí, jak je takové měření obtížné. Při hodno-
cení souborů jim předveďme, že aritmetický průměr může být velmi nedostačující
charakteristikou. Soubory {100, 100, 100}, {0, 100, 200} i {20, 20, 20, 20, 20, 500}
mají všechny průměr 100, ale jinak se hodně liší (pokud poslední příklad někomu
připomíná výpočet průměrného platu, není daleko od pravdy). Rozsahy [10, 10],
[0, 200] i [20, 500] nám něco napovědí, směrodatné odchylky 0 stejně jako 57,74
a 204,94 nám toho řeknou již hodně.

5 Závěr

Učme své žáky lépe rozumět tomu, co už znají. Galileo Galilei říkal, že nic jiného
je stejně nenaučíme. Celá naše současná společnost nás přesvědčuje o tom, že
měl pravdu.

Poděkování

Příspěvek vznikl v rámci grantu AV ČR IAA 100110502 a s podporou projektů
MSM 0021620839 a AVOZ 10190503.
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ŠVP a reforma středního odborného

a učňovského školství

Miroslav Staněk

Abstrakt

During two years are teachers – not informated and motivated enough – asked to create
a School Educational Programs for more than ten school programs of study. As far
as mathematics is concerned, we have to take into account student‘ s abilities and the
relationships between competences and educational outcomes; in addition, curriculum
or subject lessons must be revised and deepened.

1 Jak dělat ŠVP

Od roku 2002 probíhá reforma školství. Připravenost na reformu a informovanost
učitelů je mizerná. Na běžné nepilotní SOŠ a SOU se většina učitelů dozvěděla
o reformě v roce 2007. Za dva roky musejí připravit ŠVP asi pro deset oborů. Je
jasné, že podle toho bude vypadat jejich kvalita.
Nejdůležitější otázkou je, jak se má ŠVP psát, a když něco napíšu, mám

to dobře? NUOV vydal metodiku, která je spíše souborem zkušeností pilotních
škol než návodem na tvorbu ŠVP [3]. Podstatně přehlednější a přínosnější je
metodika pro gymnázia [4].
Pokusím se shrnout základní doporučený optimistický postup tak, jak k tomu

dospěli učitelé škol, které už ŠVP dělaly:

1. Škola by měla absolvovat motivační seminář. Někdo by měl přesvědčit
pedagogické pracovníky a vedení škol o potřebnosti této reformy. Je nutno
seznámit učitele s lepšími metodami výuky, možnostmi zlepšování práce
učitele, což znamená návštěvu seminářů nebo pozvání lektora na školu.

2. Je vhodné udělat SWOT analýzu školy a získat výsledky autoevaluace,
jenže to není záležitost několika dnů. Chce-li škola mít výsledky od rodičů
a bývalých žáků, musí je obeslat nebo použít internet. Pak je třeba výsledky
zpracovat.

3. Seznámit všechny s RVP a strukturou ŠVP.

4. Stanovit pracovní tým a najít koordinátora, který tým povede.
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5. Stanovit harmonogram práce a pravidla, podle kterých se bude po-
stupovat.

6. Vlastní práce týmu, společné diskuze podle předem daných pravidel.

Vedení týmu si musí uvědomit, co je klíčové pro daný obor a jak jej cha-
rakterizovat. Jaký je profil absolventa, protože právě od něj se bude odvíjet
tvorba celého ŠVP. Nejdůležitější jsou odborné a klíčové kompetence a průře-
zová témata. Je třeba zařadit je do předmětů a ročníků a navázat na výsledky
vzdělávání RVP.
S tím souvisí volba: moduly či předměty? Co bude lepší a co je škola schopna

připravit?
Učitelé musí sestavit a shodnout se na učebním plánu.
Pak zbývá najít očekávané výstupy. Co žák skutečně dělá, když výsledky

vzdělávání zvládl. Žák musí výsledky vzdělávání prokázat.
Dále je třeba doplnit charakteristiky předmětu.
Na závěr sepsat personální a materiální zabezpečení školy, případně spolu-

práci se sociálními partnery.

7. Kompletovat zkušební verzi ŠVP, přečíst, připomínkovat a upravit zku-
šební verzi ŠVP.

8. Provést jazykové úpravy zkušební verze ŠVP.
9. Seznámit radu školy a zřizovatele se ŠVP a zapracovat připomínky.
10. Tisk první verze ŠVP.

Tolik stručně k optimistickému postupu při tvorbě ŠVP. Každý může po-
soudit, jak na jeho škole tvorba ŠVP probíhá, případně si postup upravit podle
vlastních specifik.

2 Matematika v ŠVP

Reforma školství pomocí ŠVP nepřináší v matematice nic nového. Snížením po-
žadavků na obsah učiva a posílením metod a forem vzdělávání se snaží reformá-
toři naplnit cíl, aby všichni žáci na ZŠ získali základy. Obsah učiva na střední
škole je zhruba shodný se současnými osnovami. Pod kompetencemi RVP lze
chápat téměř vše, co se před reformou běžně probíralo.
Nedostatkem RVP je pokles hodinové dotace matematického vzdělávání

u řady maturitních oborů na SOŠ a SOU. O ekonomické likvidaci matematic-
kých cvičení ani nemluvě. To může působit problémy, neboť ne vše se dá nahradit
zvýšením efektivity práce učitele. Je třeba si uvědomit, že výsledky vzdělávání
z RVP musí ověřitelně zvládnout všichni žáci, nejen určité procento nejlepších.
Bohužel řada učitelů nemá zkušenosti s tvorbou učebních dokumentů. Hodně

z nich RVP opíše. Avšak RVP nenaznačí učitelům, že musejí počítat s opaková-
ním a prohloubením učiva. Mnoho výstupů v RVP je komplexních a je obtížné
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je naplnit v jedné kapitole. Jako příklad uvedu výsledek vzdělávání: žák třídí
úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní.
Tento výsledek vzdělávání rozhodně nemohou zvládnout všichni žáci odbor-

ných škol a učilišť už v prvním ročníku. Většina v nich na to nemá dostatečně
vyvinuté abstraktní myšlení a o pochopení pojmu ekvivalence ani nemluvě. Žáci
to pochopí až ve vyšších ročnících.
Dovedu si představit osvojení dílčích kompetencí, které povedou až ke koneč-

nému zvládnutí daného výsledku vzdělávání.

Tabulka 1 Rozepsaný výsledek vzdělávání

Ročník 1. 1. 2. 4.
Učivo Lineární

rovnice
Kvadratické
rovnice,
iracionální
rovnice

Exponenciální,
logaritmické
a goniomet-
rické
rovnice

Složitější
rovnice

Kompetence Používá
základní
ekvivalentní
úpravy
rovnic

Při použití
neekvivalentní
úpravy
umocňování
rovnice
provede
zkoušku

Pozná použití
neekvivalentní
úpravy rovnice
a provede
zkoušku

Třídí úpravy
rovnic na
ekvivalentní
a neekvivalentní

Co z toho plyne? Učitelé musejí při psaní ŠVP myslet na vzájemné souvislosti
a zohlednit je.
Stejným způsobem lze přistupovat i k jiným kompetencím včetně klíčových

a odborných. To považuji za hlavní příčinu faktu, že mnohý současný maturant
zápasí se základními matematickými dovednostmi. Byl to důsledek opsaných
osnov bez špetky kreativity a smyslu pro realitu.
Například úpravy rovnic s výrazy ve zlomku se proberou v prvním ročníku

a pak už se málokdo takovou trivialitou zabývá. Ve čtvrtém ročníku u státní
maturity se pak všichni diví, jak to že je úspěšnost na tomto typu příkladu
malá.
Dalším problémem matematiky je rozpor mezi potřebností matematických

kompetencí v ostatních předmětech, nezralostí žáků a omezenými hodinovými
dotacemi v ročnících. Asi těžko bude možné, aby většina hodinové dotace a ma-
tematických kompetencí byla naplněna už v prvním ročníku, i když pro potřeby
ostatních předmětů by to bylo jistě ideální. Učitel musí zvážit, které učivo je
nezbytné zvládnout co nejdříve a které učivo lze odložit do vyšších ročníků.
Na naší škole se řadu let osvědčuje probrat nejzákladnější učivo co nejdříve

a nechat si většinu čtvrtého ročníku na rozšiřující učivo (např. složitější rovnice
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a nerovnice, logická výstavba matematiky a komplexní úlohy). Tím se jednak
naváže na probrané učivo a zároveň se tím i zopakuje k maturitě a ke studiu na
VŠ a žáci získají jistý nadhled.
Učitelé by při psaní ŠVP měli použít vlastní hlavu a zkušenosti a splnit poža-

davky RVP takovým způsobem, jak je to podle jejich dlouholeté praxe nejlepší.
Vždyť právě oni budou podle ŠVP učit a oni budou vysvětlovat inspekci proč
to tak a ne jinak napsali. Opisovat ŠVP od jiných škol není dobrý nápad, ale je
dobré se inspirovat.

3 Současný průběh reformy

Průběh tvorby ŠVP na středních školách je poměrně tristní. Optimizmus refor-
mátorů předpokládá, že pedagogičtí pracovníci, místo aby spěchali domů k ro-
dinám, se sejdou plni reformního nadšení odpoledne či brzy ráno (jindy vždycky
někdo musí učit, dozorovat atd.) a při bouřlivé, ale zároveň zcela konstruktivní
diskuzi, vytvoří ŠVP.
A jak to vypadá v praxi? Odnesou to předsedové předmětových komisí nebo

jiní spolehliví pracovníci. Ti často přepíšou tématické plány, které řadu let pou-
žívali, v duchu nových RVP. Možná pozmění dotaci některých partií, což dříve
údajně nemohli. Ti šikovnější a informovanější použijí vhodná aktivní slovesa
z Bloomovy taxonomie k plné spokojenosti případné inspekce.
Někteří snaživí rozepíšou i mezipředmětové vztahy a ti opravdu nadšení i po-

drobné metody výuky včetně projektů, exkurzí a jiných aktivit, netuše, že tím
utrpí mezilidské vztahy v pracovním kolektivu, až na to kolegové, kteří učí úplně
jinak, přijdou. Navíc utrpí i jejich prestiž, až přijde za nějaký ten pátek inspekce
a zjistí, že továrna, kde právě podle ŠVP měli být na exkurzi, je v konkurzu či
že projekt nemohl být zrealizován, protože žáci ve třídě toho nejsou schopni.
Ti opatrnější se budou držet zpátky. K RVP nebudou nic moc přidávat a na-

píšou si ŠVP dostatečně volně, aby měli manévrovací prostor.
Občas se najde několik nadšenců, kteří se snaží něco zlepšit. Ale je jich jen

několik na škole a protože se snaží dělat práci poctivě, jsou na konci svých sil.
Dovolím si tvrdit, že většina odborných škol dá přednost předmětům před

moduly. Žádný soudný učitel nebude riskovat radikální a nevyzkoušenou změnu
stylu výuky. Pokud by to nefungovalo, žáci by mu to pěkně osladili.
Pak následuje boj o učební plán. Povinných hodin je málo. To, co chybí,

mají nahradit disponibilní hodiny. Ale ty nelze použít. Disponibilní hodiny po-
třebuje odborný výcvik a odborné předměty. Takže pokud se vedení školy ne-
rozhodne hromadně propustit mistry a odborné učitele, zbývá ponechat počty
hodin zhruba ve stejné relaci, v jaké byly doteď. Jestliže vedení školy fandí ma-
tematice, možná se nějaká hodina matematice přidá, když dějepisu, bude mít
víc hodin dějepis. Záleží, kdo ŠVP tvoří. Učitelé si můžou navymýšlet, co chtějí,
ale vedení školy (a především ekonomika školy) má stejně poslední slovo.
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Někdo si možná i přečte, co a kdy se učí v ostatních předmětech, ale je otáz-
kou, kolik lidí bude mít ještě sílu číst cca 200 a více stran textu. A to nemluvím
o počítačových programech na tvorbu ŠVP, které jsou schopny vyplodit i tisíce
stran textu.

Měl by asi přijít záložní tým, který první verzi přečte, připomínkuje a doplní.
Ale kde jej vzít?

A toto vše je potřeba zopakovat tolikrát, kolik oborů škola má.

Šikovná škola si ušetří práci a vypracuje ŠVP pro všeobecně vzdělávací před-
měty pro několik oborů společně. Tím se budou ŠVP lišit jen v odborných před-
mětech.

Po velkém dvouletém úsilí jsou ŠVP hotovy. A teď zbývá dva roky se podle
nich snažit učit a čekat, až přijdou první žáci ze ZŠ, na které jsou RVP nachys-
tány. Takhle se nově budou učit děti, které se v předchozím cyklu učily postaru.
Takže spíš narazí školy, které opravdu vezmou reformu vážně a systém z gruntu
předělají.
O tom, že autoři s velkými změnami ve školství nepočítají, svědčí i uspěcha-

nost reformy.

Až přijdou v září 2011 noví žáčci vzdělaní podle nových ŠVP ze ZŠ, vypukne
teprve ten pravý chaos. Logické by totiž bylo připravit reformu a realizovat ji
průběžně tak, jak bude odrůstat jeden školní ročník.

Nikdo si na SŠ neumí představit, co přijde. Jaká bude realita? Všelijaká,
ale rozhodně ne jednoduchá. Pak se ukáže, kolik učitelů ještě ve školství zůstane
a kolik je opustí. Dobří učitelé, jak to vidím kolem sebe, ve školství přežívají nebo
z pedagogického procesu odcházejí. Poslední dobou už je i problém získat na SOŠ
a SOU dobrého matikáře, o jiných lukrativnějších předmětech ani nemluvě.

4 Závěr

Jedna reforma ještě neskončila a ministerstvo a Evropská unie chystají novou.
Národní soustavu kvalifikací [5]. Žáci nebudou muset do školy vůbec chodit.
Stačí, když se přijdou nechat přezkoušet u akreditovaného odborníka. Číšník,
když bude několik let vykonávat své povolání a zvládne vše potřebné, může
po dílčích zkouškách udělat závěrečné zkoušky. Totéž bude možné i u ostatních
oborů a jak se zdá i u vysokoškoláků. Myšlenka je to jistě odvážná a v době
současných informačních technologií logická. Role učitele, tak jak jsme zvyklí, asi
bude ustupovat. Když se Australané mohli učit přes rádio, proč by se v budoucnu
nemohli žáci učit přes internet?
Nepůjde o pokles úrovně vzdělávání? To je problém akademických pedagogů.

My učitelé do toho, tak jak je obvyklé, budeme nebo lépe řečeno už nebudeme
mluvit, až po její realizaci.
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Zkušenosti s distančním vzděláváním

talentovaných žáků I:

Wallace-Bolyai-Gerwienova věta

Zbyněk Šír, Karel Pazourek

Abstrakt

Tento příspěvek je věnován naší zkušenosti s online výukou matematiky talentovaných
středoškoláků. Konkrétně se budeme věnovat první části matematického kurzu pořáde-
ného v rámci projektu Talnet. Krátce shrnujeme matematický obsah tohoto rozšiřujícího
kurzu a způsob, jakým je látka rozvžena v lekcích. Dále se věnujeme konkrétním otázkám
spojeným s výukou studentů v roce 2007 a uvádíme ukázky studentských výsledků.

1 Úvod

V tomto článku informujeme o matematickém kurzu pořádaném v rámci pro-
jektu Talnet – viz [1]. Talnet je projektem, který je zaměřen na vzdělávání talen-
tovaných žáků a studentů v přírodních vědách. Projekt probíhá pod hlavičkou
NIDM a je realizován Laboratoří distančního vzdělávání Katedry didaktiky fy-
ziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Náplní Talnetu
jsou především kurzy z fyzikálních disciplín, chemie, biologie a geografie. Po-
čátky Talnetu sahají až do r. 2003, kdy byl spuštěn první kurz. Od té doby se
postupně zvyšuje počet kurzů i zúčastněných studentů, zvětšuje se nabídka té-
mat, typů vzdělávacích aktivit a i rozsah věkových kategorií od 14 do 19 let (od
roku 2007).
Kurzy probíhají převážně on-line formou, začínají úvodním prezenčním sou-

středěním v září a skládají se ze čtyř výukových bloků. Na podzim probíhá první
kolektivní výukový blok a následuje blok věnovaný individuální práci žáka na
seminární práci pod vedením instruktora, její online obhajobě před spolužáky.
Na společném zimním soustředění v únoru prezentují své práce před plénem.
Jarní výukový blok probíhá podle shodného schématu jako na podzim. T-kurzy
končí společným třídenním letním soustředěním v červnu. Obecné informace
o problematice online vzdělávání talentovaných studentů lze nalézt v [2, 3].
Během kurzů věnovaných přírodním vědám se projevovalo přání i potřeba

zařadit do Talnetu rovněž kurzy matematické. Proto v roce 2007 autoři tohoto
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článku vytvořili dva semestrální kurzy pod rámcovou hlavičkou Matematické al-
goritmy a jejich geometrické reprezentace. Záměrem kurzu je studenty seznámit
s několika algoritmy, jejichž výsledkem je přesné, nebo přibližné řesení problémů
matematických či reálných. Důraz je přitom kladen na souvislost čistě algorit-
mického postupu s jeho porozuměním, které je navozeno především geometricky.
Tento článek je věnován první polovině tohoto kurzu, která se zabývá měřením
plošných útvarů a převodem jednoho na druhý. Druhé části, zabývající se algo-
ritmy pro polynomy, je věnován článek [5].
Zbytek tohoto článku je organizován následujícím způsobem: Ve druhé části

stručně představíme matematický obsah probírané látky a její didaktické rozvr-
žení do lekcí. Ve třetí části pojednáme o našich konkrétních zkušenostech s online
vyukou talentovaných studentů a ukážeme některá jejich řešení zadaných pro-
blémů. V závěrečné diskuzi se pokusíme zaujmout nadhled k naší zkušenosti
a představíme plánované pokračování projektu.

2 Matematický obsah a struktura kurzu

V této části stručně představíme téma kurzu Wallace-Bolyai-Gerwienova větu [4]
a naznačíme, jakým způsobem jsme její osvojení rozložili do jednotlivých lekcí
kurzu Talnet.

2.1 Problém přeměny rovinných útvarů

Porovnávání obsahů rovinných útvarů je klasickým tématem geometrie. Napří-
klad značná část Eukleidových Základů je věnována tomuto problému. Nejedná
se přitom jen o otázku zajímavou samu o sobě. Být schopen porovnat obsahy
vposledku znamená být schopen měřit v nějakých jednotkách! Například v naší
společnosti je zvykem vyčíslit plochy nějakého pozemku tím, že se porovná s plo-
chou čtverce o straně 1 m. Říkáme totiž kupříkladu, že pozemek má plochu
1 000 m2. Kromě výpočtu obsahů je ve středoškolské látce oblíbeným tématem
konstrukce útvarů o stejném obsahu; jako příklad uveďme konstrukci čtverce
o stejném obsahu jako daný obdélník. Znění Wallace-Bolyai-Gerwienovy věty je
následující:

Dva mnohoúhelníky mají stejný obsah právě tehdy, když je možné je
rozdělit na stejný počet po dvou shodných mnohoúhelníků.

Jako ukázku uvádíme na obr. 1 shodné rozdělení trojúhelníka a čtverce.
Tato půvabná věta je samozřejmě poměrně jednoduchá, ale naše zkušenosti

ukazují, že její platnost i důkaz jsou mezi matematiky poměrně neznámé. Velice
stručně naznačme její důkaz. Nejprve si ujasněme, že pro každý daný mnoho-
úhelník umíme pomocí kružítka a pravítka sestrojit stranu čtverce o stejném
obsahu. Nejprve si rozdělíme mnohoúhelník na trojúhelníky, každý trojúhelník
převedeme na obdélník (se stejnou jednou základnou a poloviční výškou) a tento
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Obr. 1 Přeskládání trojúhelníka na čtverec

obdélník na čtverec (např. užitím Eukleidovy věty o výšce). Takto vzniklé čtverce
po dvou začneme spojovat do jednoho užitím Pythagorovy věty – až dostaneme
čtverec jediný.
Dále si ujasněme, že všechny zmíněné kroky jsme schopni provést přímým

rozřezáním. Jak rozřezat trojúhelník a složit z něj obdélník je snadné a známé.
Méně známý je převod obdélníka na čtverec, který je patrný z obr. 2. Obdélník
vhodným způsobem vložíme do čtvercové sítě (se stranou rovnou výslednému
čtverci – tu musíme nejprve sestrojit!) a toto síto nám obdélník rozřeže. Pak
stačí části bez jakéhokoli otáčení přesunout.

Obr. 2 Přeměna obdélníka na čtverec

Obr. 3 Řezací důkaz Pythagorovy věty

Pro spojení dvou čtverců do jediného potřebujeme užít důkaz Pythagorovy
věty založený na rozdělení – nejjednodušší (a rovněž historicky velmi starý) je
zřejmě důkaz patrný z obr. 3.
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Konečně je třeba si uvědomit, že řezání potřebná v každém kroku můžeme
zkombinovat – výsledné části jsou průniky částí v každém kroku. Máme-li dva
mnohoúhelníky o stejném obsahu, pak je možno každý z nich rozřezat a z částí
složit tentýž čtverec. Zkombinováním obou rozřezání výsledného čtverce získáme
shodná rozřezání obou výchozích mnohoúhelníků.

2.2 Struktura kurzu

Látka tohoto kurzu byla rozdělena do šesti lekcí. Každou lekci měli studenti
zvládnout přibližně za jeden týden. Náplní lekcí bylo prostudování textu a ná-
sledné plnění úkolů, vztahujících se k danému textu – hledání dalších informací,
aplikaci poznatků v příkladech. Pro informaci uvádíme obsah a strukturu jed-
notlivých lekcí.
Témata jednotlivých lekcí byla následující:

1. lekce: Motivace. Prostřednictvím studijního textu měli studenti pochopit,
že slavný problém kvadratury, tedy přeměny na čtverec má úzký vztah k te-
orii měření (ve čtverečních jednotkách) a není samoúčelný. Známé vzorce
(ty si studenti připomněli počítáním obsahu dosti složitého útvaru) jsme
se pokusili interpretovat jako výsledky kvadratury různých obrazců.

2. lekce: Cavalieriho princip – studenti se naučili jeho použitím k libovolnému
mnohoúhelníku sestrojit trojúhelník téhož obsahu (rovnoběžným posouvá-
ním vrcholů).

3. lekce: Eukleidova a Pythagorova věta. Konstrukce odmocnin. Připomenutí
a různé alternativní důkazy, včetně důkazů rozřezáním.

4. lekce: Geometrická algebra. Studenti se seznámili s tím, jak konstruovat
vypočítané hodnoty za pomoci kružítka a pravítka. Aplikováno v úkolu
například na kostrukci strany čtverce se stejným obsahem, který má daný
rovnostranný trojúhelník, což vede na konstrukci 4

√
3.

5. lekce: Přeměna mnohoúhelníku na čtverec se stejným obsahem. Syntéza
celého postupu, aplikace na konkrétní mnohoúhelníky.

6. lekce: Optimalizace algoritmu z hlediska počtu částí. Aplikace na složitější
mnohoúhelníky.

3 Zkušenosti s prvním během kurzu

V této části popíšeme, jak probíhal první běh kurzu, ukážeme některá studentská
řešení a diskusní příspěvky.

3.1 Praktická implementace kurzu

Kurs byl implementován v online prostředí Talnet a poprvé spuštěn na pod-
zim roku 2007. Webovské prostředí umožňuje instruktorům nejen automaticky
publikovat další a další studijní texty, ale rovněž reagovat na otázky studentů
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a přehledně hodnotit jejich úkoly. V průběhu šesti lekcí měli studenti prostudo-
vat a řešit 19 úkolů. V každé lekci se studenti seznámili s jedním dílčím krokem
v postupu přeměny mnohoúhelníka. Následně si tento krok procvičovali na pří-
kladech. Instruktoři s nimi jejich postupy konzultovali, bylo-li třeba, opravovali
studentovy omyly. Každá lekce obsahovala některé úkoly snadné a některé ob-
tížnější, přičemž stupeň obtížnosti odpovídal maximálnímu počtu bodů, které
bylo možno za úlohu získat.
Celkem se kurzu zúčastnilo 20 studentů. Ještě ve čtvrté lekci pracovalo sou-

stavně 13 studentů. V posledních dvou lekcích jsme pozorovali pokles celkové
aktivity asi na polovinu. Příčinou byla jednak vysoká pracnost zadaných úkolů
a rovněž celkové vytížení frekventantů kurzu. Řada z nich pracovala i v dalších
kurzech věnovaných přírodním vědám. Přesto však celkový objem aktivity stu-
dentů (celkem přes 150 odevzdaných řešení úkolů) a jejich zjevný zájem o téma
kurzu nám umožňuje první běh kurzu hodnotit velmi pozitivně.

3.2 Studentská řešení a diskuse

Téma kurzu se ukázalo být vhodné pro práci s talentovanými žáky z několika
důvodů. Probíraná látka velice těsně souvisí s běžnou výukou na střední škole,
přirozeně ji rozšiřuje a dodává nové pohledy. Dále práce v kurzu v sobě spojo-
vala pohled geometrický (konstrukční) s pohledem algoritmickým i výpočetním.
Konečně některá výsledná řešení umožňovala i fyzickou realizaci v podobě roz-
střižení a znovusestavení daného útvaru. Jako ukázku uvádíme fotografii řešení
problému kvadratury šestiúhelníka, kterou zaslal jeden ze studentů – viz obr. 4.

Obr. 4 Studenské řešení: Šestiúhelník na čtverec. Autor Ondřej Bajgar

Během prvního bloku kurzu rovněž proběhla diskuze, ve které se studenti
vyjadřovali k pojmu algoritmus. Ukázaly se následující skutečnosti:
Studenti neuvažují nebo nezdůrazňují konečnost procesu. To patrně souvisí

s nedostatkem zkušeností s nekonečnými matematickými objekty a procesy.
Studenti si uvědomují, že algoritmus může obsahovat „podprogramy	 – tedy

algoritmy, které plní dílčí úkony. Samotný algoritmus se pak pouze odkazuje
na tyto „podprogramy	. Někteří studenti však takový algoritmus považovali za
„nepřesný	.
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Problém přesnosti se odráží i v otázce studenta, zda není „algoritmus synony-
mem pro podrobný návod	. Naráží se tu na problém determinovanosti výstupů
vstupními daty – toto nebylo studenty explicitně zmíněno. Přitom studenti měli
přístup k materiálům, ve kterých byla tato vlastnost algoritmů uvedena.
Jeden student pod dojmem z diskuze napsal: „Když jsem se nad tím trochu

zamyslel, tak mi přišlo, že matematika je v podstatě celá jenom z algoritmů a že
vlastně všechny operace, které v matematice provádíme, tak provádíme pomocí
určitých postupů – tzn. pravděpodobně algoritmů. . .	

4 Závěr

První běh první části bloku Matematické algoritmy a jejich geometrické repre-
zentace ukázal, že témata na pomezí geometrie a algoritmizace jsou velice za-
jímavá pro distanční vzdělávání talentovaných žáků. Kromě již hotové druhé
části kurzu – viz [5] – do budoucna plánujeme další pokračování kurzu věnovavé
geometrickým zobrazením a jejich maticovým reprezentacím.
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Klamavá čísla

Milena Špinková

Abstrakt

Příspěvek je věnován statistickým a pravděpodobnostním údajům, se kterými se všichni
v životě běžně setkáváme a kterými se více či méně řídíme, i když jim zhusta nerozu-
míme. Týkají se v první řadě zdravotnictví, ale také soudnictví a financí, soukromých
i státních. Kromě toho máme sami díky výchově a vzdělání utkvělé představy o tom, co
je zcela nepravděpodobné a stát se tedy nemůže. I tato osobní životem získaná intuice
nás může klamat.

1 Úvod

Ve svém příspěvku jsem se zaměřila na čísla vyjadřující určitou pravděpodob-
nost a jejich interpretaci. Co znamená, že lék má ve 30 až 60 % případů vedlejší
účinky? Bude nám jenom „trochu	 špatně nebo patříme do skupiny lidí, u kte-
rých se vedlejší účinky projeví? Jaká je pravděpodobnost, že žena, která má
pozitivní test, má skutečně rakovinu? Je dostatečným důkazem, když se vzo-
rek DNA pachatele shoduje se vzorkem, který byl nalezen na místě činu? Jak
je možné, že ekonomické situace (např. krach amerických hypoték), které jsou
podle analytiků zcela nepravděpodobné, nastanou? Zabývám se také vztahem
mezi pravděpodobností, racionálním uvažováním a statistickým myšlením. Bo-
jíme se žraloků, přestože medúzy mají na svědomí mnohem více životů. S oba-
vami nastupujeme do letadla, ale bez obav se necháme odvézt i člověkem, o jehož
řidičských schopnostech nic nevíme, přestože statistiky obětí nehod prokazují
větší bezpečnost letecké dopravy ve srovnání s dopravou silniční.
Ve své knize Calculated Risks [1] s podtitulem Jak poznat, kdy nás čísla kla-

mou, autor Gerd Gigerenzer uvádí celou řadu varovných případů, zejména z ob-
lasti medicíny, genetiky a soudnictví, vyvolaných nesprávnou interpretací čísel
vyjadřujících určitou míru pravděpodobnosti. „Statistické myšlení bude jednou
tak nezbytné pro zapojení do občanského života, jako je dnes schopnost číst
a psát	, napsal H. G. Wells (1866–1946). Tento citát mají statistici ve velké
oblibě a často jej citují v učebnicích statistiky. Jak ale učíme příští generace
rozumět rizikům, kterým budou čelit? Naše děti budou žít ve světě nových tech-
nologií zahrnujících testy pro různá genetická onemocnění. Informace získané
pomocí těchto technologií a rizika, která jejich využití přinášejí, je nutné vnímat
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a posuzovat jak z hlediska výhod, tak ceny, kterou za ně zaplatíme. V současné
době škola učí studenty statistickému myšlení jen minimálně, pokud vůbec. Al-
gebra, geometrie a matematická analýza učí studenty přemýšlet ve světě jistoty,
nikoliv v reálném světě, ve světě nejistoty. Lékařské fakulty učí studenty spíše
rutinním metodám, jako je významnost testu, než statistickému myšlení, které
je nezbytné při určování správné diagnózy a pro odhad míry rizika. Situace
v oblasti práva je ještě horší, školy neučí studenty, jak rozhodovat bez jistých
důkazů, přestože žádné důkazy nejsou na sto procent jisté. Jak by měly takové
osnovy pro výuku myšlení v nejistém světě vypadat? Především je třeba naučit
studenty rozlišovat typy nejistot, zahrnující i ty, které „vypadají	 jako jistoty.
V druhém kroku přeměnit nejistotu v pravděpodobnost, tj. odhadnout stupeň
rizika. Třetím krokem je naučit studenty experimentovat s reprezentacemi, aby
sami objevili nejpřehlednější způsob nakládání s riziky a uvažování o nich.

2 Mamograf

Jako příklad nesprávné interpretace výsledků testů v medicíně nám poslouží
testování nádoru prsu u žen pomocí mamografu. Z rozhlasu, televize a prostřed-
nictvím plakátů jsou ženy nabádány, aby se nechaly v rámci prevence vyšetřit.
Přitom není jednoznačně prokázáno, že by rentgenování prsou (doporučuje se
jednou za rok až dva, především u žen vyššího věku) pomáhalo zlepšovat ži-
vot a zdraví žen. Výsledky švédské studie z roku 1996, ve které bylo sledováno
280 tisíc žen starších 40 let po dobu 10 let, ukázaly, že ve skupině, která nebyla
sledována pomocí mamografu, zemřely 4 ženy z 1 000, zatímco ve druhé skupině,
která byla pod mamografickým screeningem, zemřely pouze 3 ženy z 1 000. Jak
tento výsledek interpretovat? Jedna možnost je vyjádření relativního snížení ze
4 na 3, to znamená, že mamografický screening snižuje úmrtnost na rakovinu
prsu o 25 %. Druhá možnost je vyjádření absolutního snížení, tj. 1 žena z 1 000,
což představuje snížení o 0,1 %. Přepočteno na dobu života nám vychází, že
žena, která se podílí na programu monitorování, si prodlouží život v průměru
o 12 dní.
Ne vždy je žena správně informována o tom, co to pro ni znamená, když

je výsledek testu pozitivní. Pravděpodobnost, že žena ve věku 40 let onemocní
rakovinou prsu, je přibližně 1 %. V případě, že má rakovinu, je pravděpodobnost
pozitivního testu na mamogramu 90 %. V případě, že nemá rakovinu, je přesto
pravděpodobnost pozitivního testu 9 %. Jaká je pravděpodobnost, že žena s po-
zitivním testem opravdu rakovinu má? Uvažujme 100 žen. Jedna má rakovinu
a bude mít pravděpodobně pozitivní test. Z ostatních 99, které nemají rakovinu,
jich 9 bude mít také pozitivní test. Tedy celkem bude mít pozitivní test 10 žen.
Kolik z těchto žen s pozitivním testem má skutečně rakovinu? Pouze 1 z 10. Je
zde tedy pravděpodobnost nemoci u žen s pozitivním testem 10 %, nikoli 90 %,
jak by se zpočátku zdálo.
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3 Experti v soudnictví

V červnu 1964 byla Juanita Brooksová žijící ve čtvrti San Pedro v Los Angeles
na své cestě z obchodu domů povalena na zem a okradena. Zahlédla mladou ženu
utíkající pryč. Svědek přepadení popsal, že pachatelem byla žena, blondýna, měla
vlasy učesané do ohonu, byla oblečena v tmavých šatech a z místa činu uprchla
ve žlutém autě, které řídil černoch s bradkou a knírem. Na základě uvedeného
popisu policie zatkla Janet a Malcolma Collinsovy, kteří se právě před dvěma
týdny vzali, byli na svatební cestě a odpovídali popisu. Během procesu, který
trval sedm dní, se žalobce dostal do potíží při identifikaci Malcolma Collinse jako
řidiče únikového vozu. Ani svědek ani paní Brooksová si nebyli jisti při policejní
identifikaci pana Collinse bez bradky. Proto žalobce zavolal k případu experta –
matematika ze státní univerzity a předložil mu následující tabulku s otázkou:
Jaká je pravděpodobnost, že pan a paní Collinsovi jsou nevinní v případě, že
splňují popis pachatelů ve všech šesti znacích?

Tabulka 1 Vyjádření pravděpodobností jednotlivých znaků

Znak Pravděpodobnost
Dívka se světlými vlasy 1/3
Dívka s ohonem 1/10
Žlutý automobil 1/10
Muž s knírem 1/4
Černoch s bradkou 1/10
Rasově smíšený pár v autě 1/1 000

Znalec potvrdil, že výsledná pravděpodobnost se získá kombinováním indi-
viduálních pravděpodobností. Žalobce tedy stanovil odhady pravděpodobností
každého ze šesti znaků a vzájemně je vynásobil. Pravděpodobnost, že náhodně
vybraný pár bude splňovat všech šest vybraných znaků, mu vyšla 1 ku 12 mili-
onům. Porota následně odsoudila Collinsovy za loupež druhého stupně.
Obhajoba podala odvolání a nejvyšší soud vrátil rozsudek s poukazem na

čtyři skutečnosti. Předně, pravděpodobnosti uvedené v tabulce jsou pouze od-
hady. Dále, násobení těchto šesti pravděpodobností předpokládá, že všech šest
charakteristik je nezávislých, což není splněno: například muž, který nosí bradku,
má častěji také knír. Za třetí, žalobce považuje všechny znaky za jisté, ignoruje
možnost, že pachatelé byli maskovaní, nebo že svědci ne tak docela přesně po-
psali všechny charakteristiky: například žena nemusela být blondýna, ale mohla
mít odbarvené vlasy. Poslední a velice podstatný důvod je základní nedostatek
v důvodech obžaloby: žalobce usoudil, že pravděpodobnost výskytu všech šesti
charakteristik u náhodně vybraného páru je pravděpodobnost, že Collinsovi jsou
nevinní. Tato chyba je známa jako žalobcův omyl.
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První otázka je: Jaká je pravděpodobnost, že jedinec (nebo pár) bude splňovat
všechny známé charakteristiky pachatele? A druhá otázka je: Jaká je pravděpo-
dobnost, že jedinec (nebo pár) je vinen, za předpokladu, že splňuje všechny známé
charakteristiky pachatele? Žalobcův omyl směšuje tyto dvě pravděpodobnosti –
p(shoda) je zaměněna s podmíněnou pravděpodobností p(nevinný | shoda). Pro
vysvětlení použijeme znak, který je často shodný, jako být mužem, když uva-
žujeme o příštím prezidentovi USA. Pravděpodobnost p(muž) je při náhodném
výběru z americké populace okolo 50 %. Ale tato pravděpodobnost není stejná
jako podmíněná pravděpodobnost p(prezident |muž), že náhodně vybraná osoba
bude příštím prezidentem, když je to muž; velká většina mužů nikdy nebude
prezidentem.
Jak bylo zmíněno výše, žalobcův omyl není specifický pouze pro soudní síně.

Souvisí také s úvahou lékařů, kteří zaměňují citlivost mamografu s pravděpodob-
ností, že žena má opravdu nádor prsu, když má pozitivní test, zatímco p(pozitivní
test | nádor prsu) není stejná jako p(nádor prsu | pozitivní test).
Jak je možné se takové základní neznalosti početních úkonů vyvarovat? Jed-

noduché řešení by mohlo být vyjadřování pravděpodobnosti pomocí frekvence.
Formulace: „V každém z 12 milionů párů očekáváme, že jeden pár bude vyka-
zovat těchto šest charakteristik	, bezprostředně vyvolává otázku, kolik takových
párů připadá v úvahu? Uvažujeme-li všechny páry v Kalifornii, můžeme očeká-
vat 2 takové páry. To by znamenalo, že Collinsovi jsou nevinní v 1 ze 2 případů,
nikoliv v 1 ze 12 milionů.
Tento příběh je jeden z mnoha soudních sporů, ve kterých experti mylně

pracovali s pravděpodobností. Praxe vyjadřování pravděpodobnosti relativní čet-
ností spíše než frekvenčním vyjádřením ztěžuje odhalení mylných argumentů.

4 Krach amerických hypoték

Klamavá mohou být i čísla vypočtená na slovo vzatými odborníky a následky je-
jich klamu mohou mít celosvětové následky. Teoreticky se nic nemělo stát. Byla
to tutovka, jistotu potvrzovaly i složité matematické výpočty. A přesto se to
stalo. Nízké úrokové sazby znamenají, že je v ekonomice dostupných spousta
peněz – můžete si je levně půjčit. To je velké lákadlo, ledacos si můžete rychle
pořídit. Jednou z oblastí, kam si levné peníze našly cestu, byla skupina obyvatel,
která dosud v USA „nedosáhla	 na hypotéky, protože se bankám jevila jako ri-
ziková. Obvykle je větší riziko kompenzováno vyšší úrokovou sazbou, ale tak by
hypotéky stále zůstávaly mimo dosah mnoha lidí. Začaly se tedy nabízet různé
půjčky s odkladem splátek. Po nějaké době samozřejmě splátky vyskočí a dluh
je nutné vrátit celý i s úroky – ale co bude za dva roky? Všechno se nějak vy-
řeší, a když ne, dům se ziskem prodá, protože ceny nemovitostí stoupají. Banky
si rizikové hypotéky zajišťovaly tzv. „balíčky	: vezmete výborné půjčky, dobré
a nakonec ty horší. Smícháte všechno dohromady a takto vytvořený balíček ně-
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komu prodáte. Ještě před tím balíček necháte ocenit ratingovou agenturou, aby
kupující zákazník neměl pocit, že kupuje zajíce v pytli. Profesionálové z investiční
společnosti Goldman Sachs odhadli, že riziko selhání navrženého finančního pro-
duktu je zcela zanedbatelné (0,000 000 000 000 000 018 6 podle [2]). Neuplynula
však dlouhá doba a hypotéky se kolektivně zhroutily, patrně proto, že Američané
přestali klást nemovitost na první místo v pořadí hodnot. Jak se ukázalo, rizika
chybných předpokladů bývají dosti vysoká.

5 Nepravděpodobné příběhy

Klamavým číslem může být i nula. O mnoha jevech jsme ochotni předpokládat
že se prostě nemohou stát, tj. že jejich pravděpodobnost je 0. Když pak nějaký
takový jev nastane, většinou nás to zaskočí. Dojde-li k němu, pak o něm informují
média na celém světě. Vybrala jsem z internetového zpravodajství pět takových
nepravděpodobných příběhů, z nichž především první ukazuje, jak málo jsme na
neobvyklé jevy připraveni a jak se jim snažíme vyhnout i za cenu života.
21. 3. 2008 – LA PAZ (agentura EFE) Zcela zdravou holčičku našli na vytě-

žené haldě v jednom z nejchudších bolivijských měst El Alto. Možným důvodem,
proč se jí rodiče zbavili, byl nadbytečný počet prstů na jejích končetinách. Hol-
čička má na levé ručce šest prstíků, na pravé pět a malý výrůstek. Na obou
nožičkách má po šesti prstech. Lékařská prohlídka zjistila, že děvčátko je zcela
zdravé a všech 23 prstíků mu funguje normálně. Po dalším vyšetření by lékaři
mohli doporučit chirurgický zákrok, při němž se prsty odstraní; narození dětí
s nadbytečným počtem prstů není ojedinělé a jejich odstranění nepředstavuje
větší problém. V zaostalých oblastech však podobné vady bývají vnímány nega-
tivně; děti jsou spojovány s ďáblem nebo s jinými temnými silami. Chudí lidé si
navíc zákrok nemohou dovolit zaplatit.
8. 4. 2008 – TIMESONLINE Ve vesnici Saini Sunpura na severu Indie (50 ki-

lometrů od hlavního města Dillí) se 11. 3. 2008 narodila holčička se dvěma ob-
ličeji; má dva nosy, dvoje ústa, čtyři oči a jediné, čeho má na hlavě standardní
počet, jsou uši. Nejedná se však o variantu siamského dvojčete nýbrž o vzácnou
kraniofaciální duplikaci; kromě hlavy je tělo zřejmě zcela normální. Dle prvních
zpráv je její zdravotní stav dobrý. Lali Singhová se narodila v chudé farmářské
rodině a způsobila v nejbližším okolí neuvěřitelné pozdvižení. Třiadvacetiletý
otec Vinod Singh je prý na svou dceru náležitě hrdý: „Je zcela v pořádku, jako
jakékoliv jiné dítě.	 Dle ředitele nemocnice Saifi, kde se dívka narodila, pije
Lali mléko oběma ústy a mrká všema čtyřma očima zároveň. Do jejího domova
denně přicházejí desítky lidí a jako projev úcty se dotýkají jejích chodidel. Ven-
kov je v Indii velmi nábožensky založený a pověrčivý, není proto divu, že lidé
berou narození dívky s dvěma obličeji jako zázrak a vesničané Lali uctívají jako
hinduistickou bohyni – ztělesnění bohyně pomsty a vítězství, která nese jméno
Durga.
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25. 3. 2008 – WICHITA FALLS (agentura AP) 19. 11. 2007 prohlásili lékaři
v nemocnici ve městě Wichita Falls (Texas) jednadvacetiletého Zacha Dunlapa
za mrtvého poté, co se těžce zranil při dopravní nehodě. V momentě, kdy se
rodina naposledy loučila se zesnulým, ho zachránila jeho sestřenice, povoláním
zdravotní sestra: přejela po jeho noze kapesním nožíkem a domněle mrtvý nohou
pohnul. Po čtyřech měsících se Zach Dunlap cítí „docela dobře	.
27. 5. 2008 – NITRO (server Anova) Devětapadesátiletá Američanka Velma

Thomasová z Nitra v Západní Virginii byla po infarktu a srdeční zástavě převe-
zena do nemocnice. Přes všemožné pokusy ji oživit, včetně průkopnické metody
stimulace mozku podchlazením těla, nebyli u ní lékaři schopni detekovat jakou-
koliv mozkovou činnost. Rodina se proto rozhodla souhlasit s jejím odpojením
od přístrojů. Sotva však syn začal zařizovat pohřeb, volali mu z nemocnice, že
se jeho matka probudila. Specialista Kevin Eggleston komentoval případ pro
stanici ABC News slovy: „Opravdu tam nebyly žádné známky neurologických
funkcí. Je to zázrak.	
11. 6. 2008 – PAŘÍŽ Deník Le Monde informuje o případu pětačtyřicetiletého

Francouze, který utrpěl rozsáhlou srdeční příhodu. Lékařům se masáží srdce
nejprve v terénu ani následně po převozu do nemocnice nedařilo jej oživit a proto
se rozhodli, že vyjmou jeho orgány vhodné pro transplantaci. Těsně před tím,
než tak mohli učinit, však muž začal sám od sebe znovu dýchat, srdce obnovilo
svou činnost a jeho zorničky začaly reagovat. Po pár týdnech začal muž znovu
mluvit i chodit. Případ vyvolal ve Francii vlnu diskusí o tom, kdy je člověk
skutečně mrtvý.

6 Závěr

Uvedené příběhy nám připomínají, že těžko předvídatelné jevy mohou provázet
i naše narození a smrt. Žáky je proto třeba učit pravděpodobnostnímu a statistic-
kému myšlení už od raného věku. Bude jim to užitečné nejen v jejich profesních
aktivitách, ale především v soukromém životě.

Poděkování

Příspěvek vznikl v rámci grantu AV ČR IAA 100110502 a s podporou projektů
MSM 0021620839 a AVOZ 10190503.
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Využití CAS ve výuce matematiky a dalších

předmětů na Univerzitě Hradec Králové

Barbora Tesařová

Abstrakt

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové řeší v současné době
softwarové vybavení učeben pro výuku matematiky a dalších předmětů z matematiky vy-
cházejících. Již delší dobu disponuje softwarem MATLAB pro numerickou matematiku,
vybavuje učebnu systémem Maple, vhodným i pro symbolickou matematiku, a plánuje
řešit projekt, který pomůže vybavit učebnu systémem Mathematica, který by učitelé
a studenti využívali také při výuce programování zaměřeného na aplikaci různých pro-
gramovacích stylů.

1 Úvod

Rozmach informačních technologií značně ovlivňuje možnosti výuky matematic-
kých disciplín stejně jako jejich aplikačních oblastí.
Pro podporu vědecké práce byla v průběhu let postupně vyvinuta spousta

metod a nástrojů. V dnešní době jsou vrcholem tohoto vývoje počítačové pro-
gramy, které poskytují vědcům různých oborů velmi účinnou podporu pro řešení
náročných výpočtů a jejich vizualizace.
Mezi tyto řadíme programy CAS (computer algebra system) umožňující pro-

vádění symbolických a numerických výpočtů. Známými zástupci těchto systémů
jsou například programy Maple, Mathematica, MATLAB.

2 Sofwarové řešení na Univerzitě Hradec Králové

Na mnoha českých univerzitách technického zaměření se již dnes ve výuce mate-
matiky na různých stupních bakalářského, magisterského a doktorského studia
široce využívají moderní CAS.
Na těchto vysokých školách je zcela samozřejmé, že studenti už od prvních

ročníků takovéto systémy využívají i v základních kurzech matematiky a ná-
sledně tyto systémy a poznatky aplikují v dalších předmětech a ve svém vý-
zkumu.
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Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové poskytuje
studentům učebnu vybavenou systémem MATLAB, který je ovšem vhodný spíše
pro numerickou matematiku, a dále ji využívají v jiných předmětech spojených
hlavně s výukou umělé inteligence. Pro symbolickou matematiku však sofwarové
řešení chybělo.
V současné době se situace zlepšuje. Byl podán projekt, který řeší pokrytí

nákladů na nákup licencí softwaru Maple, který bude využit hlavně při výuce
základů matematiky.
Systém Maple je příkladem moderního CAS, který vedle základních operací

s výrazy symbolické algebry či matematické analýzy nabízí mnoho speciálních
matematických funkcí. Umožňuje řešení jak analytické, tak i numerické, a to
v rozsahu převyšujícím základní výuku matematiky pro studenty vysokých škol.
Maple má i vlastní programovací jazyk, který mu umožňuje vytvářet vlastní
procedury.
Rádi bychom však studentům na naši univerzitě nabídli i jiné alternativy

CAS, a to nejenom při výuce matematiky samotné, ale i v dalších oborech, které
se bez exaktních matematických postupů neobejdou.
Protože se naše fakulta ve velké míře zabývá výukou znalostních systémů

a jazyky umělé inteligence, využili bychom program, který nabízí spojení růz-
ných stylů programování jako například procedurální, funkcionální, pravidlový,
rekurzivní. Tyto možnosti nabízí systém Mathematica. V současné době se tedy
zabýváme i návrhem projektu, který by nám pomohl vybavit učebnu tímto soft-
warem.

3 Mathematica

Mathematica je velmi rozsáhlý a komplexní systém, který obsahuje stovky funkcí
pro vykonávání různých úkolů ve vědě, matematice a inženýrství včetně výpočtů,
programování, analýzy dat, strukturování znalostí a vizualizaci informací.
Programy, které potřebujete a vytváříte, můžou být velmi specificky zamě-

řené. Mathematica má rozsáhlý soubor nástrojů, které umožňují rychle a přiro-
zeně přeložit formulace problému do programu. Silnou stránkou tohoto systému
je vlastní programovací jazyk na bázi jazyků umělé inteligence. Právě proto
Mathematica nachází široké uplatnění v praxi a přesahuje rámec běžných CAS
systémů.
Mathematica kombinuje myšlenky z mnoha různých zdrojů.

• LISP – Mathematica manipuluje se strukturou List, která je podobná da-
tové struktuře v programovacím jazyce LISP

• PROLOG – Mathematica užívá schopnosti porovnávání vzorů převzatých
z Prologu k jednoduchému vyjádření matematických pravidel

• APL – Mathematica jednoduše manipuluje se strukturovanými daty, což
vychází z APL
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• C++ – Objektově orientované elementy dělají programování jednodušší

• PASCAL, FORTRAN, C – Mathematica podporuje tradiční procedurální
programovací styl

• a další

Programovací systém Mathematica je ve skutečnosti nejenom CAS (Com-
puter Algebra Systems), ale zároveň jeden z nejmodernějších plnohodnotných
programovacích jazyků.

3.1 List

List je velmi důležitou strukturou v systému Mathematica. V klasických progra-
movacích jazycích najdete podobné struktury jako je například pole ve Fortranu
nebo seznam v Prologu apod. List nám však přináší mnohem větší možnosti
než tyto klasické struktury. Jednou z mnoha nových vlastností je například dě-
dičnost, a list je tedy plnohodnotným objektem. List v systému Mathematica
reprezentuje vektory, matice, data, posloupnosti atd. Mnoho vstupů a výstupů
je vyjádřeno pomocí listu. Elementy listu můžou být různého typu a nemusí být
ani v jednom listu typu stejného. Elementy jsou odděleny čárkou a uzavřeny do
složených závorek.

Jednou z pěkných vlastností systému Mathematica je, že nám dovolí vykoná-
vat operace na každém prvku seznamu a to v přirozené syntaxi. Pak už je velmi
snadné uplatnit list například ve funkci.
Mějme funkci f(x) = x2 − 5x+ 1.
Chceme-li najít hodnoty funkce x = 1.0, 1.5, 3.25, 5.1 a 6.5, pomůžeme si

právě listem:

Mathematica ovšem také nabízí mnoho vestavěných příkazů pro manipulaci
s listem a jeho elementy.
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3.2 Programovací styly

Pro porovnání různých programovacích stylů si uvedeme jednoduchý příklad,
který naprogramujeme nejprve funkcionálně, poté procedurálně a nakonec re-
kurzivně.

Př.: Vynásobte dvěma všechny prvky pole.

(Tento příklad je jen ukázkou programovacích stylů, protože vynásobit se-
znam lze jednoduše bez znalosti programování – 2*pole a program sám vybere
algoritmus, který aplikuje.)

Funkcionální styl

Programování v systému Mathematica je v podstatě problém psaní funkcí de-
finovaných uživatelem, které pracují jako matematické funkce. Ve skutečnosti
mohou tyto funkce pracovat s libovolnými výrazy, včetně samotných dalších
funkcí. Tento funkční styl programování odlišuje systém Mathematica od tradič-
ních jazyků.

Nejmocnější a nejběžnější příkazy pro manipulace s funkcemi jsou Map a Ap-
ply.

Map – aplikuje požadovanou funkci na každý prvek seznamu.

Apply – zatímco Map se používá pro vykonávání stejné operace na každém
prvku, Apply se využívá pro změnu struktury výrazu.

Procedurální styl

Programovací jazyky jako je C nebo Fortran zastupují styl programování, kdy je
kód programu psán krok za krokem. Základem procedurálního programování je
v každém programovacím jazyku vyhodnocování posloupnosti příkazů, podmí-
něné příkazy a cykly. I když v dnešní době přinesly novější programovací jazyky
modernější způsoby programování, procedurální styl je stále užívaný a zůstává
vhodný pro řešení řady problémů.
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Rekurzivní styl

Některé klasické problémy jsou v matematice a informatice definovány a řešeny
pomocí rekurze. Funkce je definovaná rekurzivně, pokud ve své definici volá
samu sebe. Tento programovací vzor se snadno implementuje v systému Ma-
thematica, a to velmi přirozeně a účinně. Ve skutečnosti mnoho zabudovaných
operací v systému Mathematica je napsáno za využití rekurze.
Pokud při rekurzi pracujeme se strukturou List, programmůže vypadat velmi

podobně, jako jsme například zvyklí při programování v Prologu, kde používáme
jako základní strukturu seznam.

4 Závěr

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové by ráda stu-
dentům nabídla různé alternativy CAS a to nejenom při výuce matematicky
samotné, ale i v dalších oborech, které se bez exaktních matematických postupů
neobejdou. V současné době nabízí učebnu se systémem MATLAB, vybavuje
učebnu systémem Maple a plánuje řešit projekt, který pomůže vybavit učebnu
systémem Mathematica, který by učitelé a studenti využívali také při výuce
programování zaměřeného na aplikaci různých programovacích stylů.
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Tvoření úloh v přípravě učitelů matematiky

Marie Tichá

Abstrakt

V centru úvah o vzdělávání učitelů je hledání cest jak zkvalitňovat jejich profesní kom-
petence. Zaměřujeme se proto na prohlubování didaktických znalostí obsahu. Zkušenosti
z práce se studenty učitelství i učiteli působícími v praxi ukazují, že přínosné je rozvíjení
dovednosti tvořit úlohy.1

1 Profesní kompetence a „matematizace společnosti�

Z. Helus ve své studii nazvané Čtyři teze k tématu „změna školy
 ukázal po-
žadavek nového přístupu ke kompetencím a zodpovědnostem učitelů, aby byli
připraveni na úspěšné vykonávání práce, protože „vedle předmětové odbornosti
musí zvládnout velký rozsah pedagogických dovedností a technik	 a také roz-
manité situace, které se vytvářejí při vyučování [1]. Podle Heluse nutným před-
pokladem pro to jsou čtyři výchozí kompetence: a) pedologická zaměřená na
optimální realizaci vzdělávacích předpokladů žáka, b) oborově didaktická orien-
tovaná na vzdělávací význam předmětu a jeho realizaci ve vztahu ke konkrétním
žákům, c) pedagogicko-organizační vztahující se k vytváření dobrého edukač-
ního prostředí a stimulujícího klimatu, d) kvalifikované pedagogické sebereflexe.
Vedle uvedených čtyř pak Helus ukázal další potřebné kompetence, jejichž „smys-
lem a cílem je aktualizovat výchovně-vzdělávací programy v osobnostním rozvoji
žáků/studentů	. Helusovo vymezení požadovaných profesních kompetencí učitele
koresponduje s často citovanými myšlenkami L. S. Shulmana2, který zdůrazňuje,
že má-li se učitelství stát profesí, je třeba usilovat o vytvoření poznatkové baze
učitelství (knowledge base for teaching). Shulman přitom zvláště zdůrazňuje zna-
losti vztahující se k obsahu, tedy „znalosti vědních obsahů	, „didaktické znalosti
obsahu	 a „znalosti kurikula	 [5, 2] a požaduje také obecné pedagogické znalosti
a poznatky o žákovi a jeho charakteristikách, o kontextu vzdělávání, o cílech,

1Tento článek navazuje na příspěvky Reflexe a profesionalizace práce učitele [8] a Tvoření
úloh jako jedna z cest rozvíjení profesní kompetence učitelů [9].
2Se Shulmanovými inspirujícími myšlenkami se u nás můžeme v poslední době seznámit

v pracích T. Janíka např. Pedagogical content knowledge nebo Didaktická znalost obsahu? [2]
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smyslu a hodnotách vzdělávání. Na Shulmanovy myšlenky navazují mnozí di-
daktikové matematiky a rozvíjejí je.
Na konferencích zaměřených na matematické vzdělávání se stále častěji ozývá

názor, že společnost se „matematizuje	, neboť matematika je součástí mnoha
oblastí života (například v programovém prohlášení CIEAEM – International
Commision for the Study and Improvement of Mathematics Education). Proto
roste význammatematického vzdělávání a potřeba dosažení funkční matematické
gramotnosti. To klade velké nároky na učitele. Znamená to výzvu pro didaktiku
matematiky, aby se zabývala hledáním cest jak kultivovat nazírání učitelů na
podstatu, smysl a cíle matematického vzdělávání a jak rozvíjet profesní kompe-
tence učitelů [4].

2 Oborově didaktické kompetence; dvě epizody

Za jedno ze základních témat matematického vzdělávání na prvním stupni zá-
kladní školy pokládáme vytváření základů pro pochopení problematiky vztahu
části a celku. Problematika celku a částí je důležitá pro užití matematiky v praxi
a hraje významnou roli i v pojmotvorném procesu.
V procesu dělení celku na stejné části podle specifických vlastností, například

mít stejný počet prvků, stejný obvod, obsah, objem, atd. se vytváří předpojem
pojmu zlomek. Toto téma je velmi obtížné nejen pro žáky a studenty učitelství,
ale mnohdy i pro učitele působící v praxi a to jak z hlediska obsahu, tak didak-
tického zpracování. Ukážeme dvě epizody z hledání cest budování představ žáků
a studentů učitelství.

2.1 Epizoda z vyučování navrženého učitelkou ve 4. ročníku ZŠ

Učitelka navrhla: Dám každému žákovi pruh papíru rozdělený na stejné části.
Budu se ptát, co vidí.
Ve třídě pak rozdala žákům pruhy papíru rozdělené přeložením na čtyři

shodné části a zadala úkol slovy: „Objevujeme zlomky. Podívejte se, prosím
vás, co máte před sebou a zkuste to vyjádřit.	

Odpovědi žáků byly různé: „Obdélník	, „Celek rozdělený na čtyři části	,
„. . . čtyři obdélníky, spojený	, „Úsečka, která má 4 části	. Učitelka pak poža-
dovala, aby žáci situaci „matematicky	 zapsali. Žáci navrhli a zapsali na tabuli
tři možnosti: 1, 4, 4/4. Poté se měli rozhodnout, která z možností je správná.
Učitelka nakonec přijala odpovědi „Jeden obdélník.	 a zápis „1	.
Posléze žáci pruh papíru rozdělili na 4 naznačené části a opět měli situaci

„matematicky	 popsat.
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Opět se objevily různé návrhy: 1/4, 1/1, 4/4, 3/4 (tři mezery mezi čtyřmi
obdélníky). Z reakcí žáků bylo patrné, že se hlavně snaží najít odpověď, která
by učitelku uspokojila. Ta nakonec označila za správnou odpověď zlomek 4/4
a vysvětlení žáka: „My víme, že jsme ten obdélník rozdělili na čtyři části. Oni
jsou to čtvrtiny. A my víme, že jsou tam čtyři. Tak jsem napsal čtyři čtvrtiny.

Co jsme tedy viděli? V průběhu vyučování učitelka položila žákům otázky, na

které existovalo několik možných odpovědí. Nevyužila podněty, které tyto odpo-
vědi žáků poskytovaly. Akceptovala však pouze některé a odmítla odpovědi, které
nabízely možnosti dalších úvah a hlubšího vhledu do situace. Důvodem podle
našeho soudu byla určitá neujasněnost cíle způsobená nedostačující hloubkou
znalosti matematického obsahu (kterou sama při našich diskusích zmiňovala).
Zřejmě si neuvědomovala existenci různých subkonstruktů pojmu zlomek (celek
a část, poměr, operátor, míra, . . . ) ani to, že jedna určitá reprezentace (model)
může být interpretována různě.
V sebereflexi této vyučovací jednotky učitelka mluvila o tom, že chtěla dojít

k zavedení pojmů celek a část a vytvořit takovou situaci, aby žáci byli schopni
rozlišit celek a jeho části. Řekla, že „žáci by měli pochopit, že celek je jedna
a že čtyři čtvrtiny tvoří celek	. Snažila se tak zdůvodnit, proč přijala jen výše
uvedené odpovědi.

2.2 Jak zkvalitňovat oborově didaktickou kompetenci

Uvedená epizoda je jedna z těch, které posílily naše přesvědčení, že znalost oboru
zaujímá klíčové místo mezi profesními kompetencemi. Samotný námět vyučování
a zadané úkoly byly velmi stimulující. Průběh vyučování i následné diskuse uka-
zují, že pokud znalosti učitele nejsou dostatečně hluboké, nemůže využít poten-
ciál situace. Učitel, který chce tvořit pro žáky objevitelské klima, musí vycházet
z vlastní kvalitní znalosti obsahu i možností jeho didaktického zpracování.
Jako jednu z cest, jak zkvalitňovat oborově didaktickou kompetenci a tedy

také znalost oboru, jsme ukázali provádění (společné) reflexe prostupující přípra-
vou, realizací i hodnocením vyučovacích episod [8]. Další přínosnou cestu vidíme
v rozvíjení dovednosti tvořit úlohy. Potřebu rozvíjet dovednost tvořit úlohy zdů-
razňují mnozí didaktikové i učitelé, například jako neodmyslitelný atribut „kon-
struktivistického přístupu	 k matematickému vzdělávání [6]. Vedle „řešení úloh	
(ve smyslu „učení se matematice na základě a prostřednictvím řešení úloh	)
zdůrazňují potřebu a význam rozvíjení dovednosti tvořit úlohy. Tento požada-
vek je také často uváděn v souvislosti s uplatňováním „otevřeného přístupu	,
resp. s otázkami kolem „matematizace reálných situací	.3

3Tvořením úloh jsme se začali hlouběji zabývat v souvislosti se zkoumáním procesu „ucho-
pování situací�. Pod označením uchopování situace rozumíme proces, ve kterém se prolíná
především a) objevování a označování klíčových objektů, jevů a vztahů, b) rozhodování se pro
určitý směr uchopování (téma, obsah, metoda, . . . ), c) tvoření a formulování otázek a úloh [3].
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„Tvoření úloh	 chápeme zpravidla a) jako tvoření nových otázek a úloh
vyrůstajících z určité „matematické	 nebo „nematematické	 situace [3] nebo
b) jako přeformulovávání určité úlohy, například otázkou „Co když (ne)?	, „uvol-
ňováním parametrů	 atd.
Zvláště přínosné se ukázaly „překlady mezi reprezentacemi	 [7]. V několika

letech po sobě jsme zadávali žákům 4.–8. ročníku (9–14 let) úkol: Sestav takovou
slovní úlohu, aby k jejímu vyřešení stačilo vypočítat 1/4+2/3 (event. 3/4·20, dále
1/4 · 2/3 atd.). Tento úkol jsme posléze zadali i studentům středních a vysokých
škol. Potvrdila se setrvačnost miskoncepcí, Nedostatky a chyby se vyskytovaly
v pracích žáků základních i středních škol a dokonce i u studentů vysokých škol
(budoucích učitelů). Naznačuje to následující epizoda.

2.3 Epizoda ze semináře se studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ

V rámci semináře z didaktiky matematiky byl studentům zadán úkol Sestavte
takovou slovní úlohu, aby k jejímu vyřešení stačilo vypočítat 1/42/3. Jedna stu-
dentka předložila 3 úlohy:

1. Na stole ležely 2/3 koláče. Dušan snědl 1/4 ze 2/3 koláče. Kolik koláče
zbylo?

2. Na stole ležely 2/3 kg mandarinek. Veronika snědla 1/4 kg. Kolik manda-
rinek zbylo?

3. Sklenice byla ze 2/3 plná. Gabriel vypil 1/4. Z kolika byla sklenice plná?

Sestavené úlohy jsme předložili k individuálnímu posouzení ostatním účastní-
kům semináře i dalším studentům učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Následné společné
posuzování vytvořených úloh bylo velmi přínosné jak pro účastníky, tak pro ve-
doucí semináře.
Jak studenti vytvořené tři úlohy posuzovali? První úlohu studenti většinou

hodnotili kladně. Třetí úlohu lze podle názorů některých studentů přijmout, ale
jen v případě, že formulace bude upravena/doplněna; uvedené zadání mnozí hod-
notili jako matoucí. V hodnocení druhé úlohy uváděli, že tato úloha nevyhovuje
zadání. Avšak jejich argumentace ukazuje, že představy samotných hodnotitelů
nejsou v pořádku. Uvedeme několik příkladů hodnocení druhé úlohy.

• Úloha 2 není správně 2/3 kg mandarinek leželo na stole= 2/3 z jedné (ze
3/3).
Veronika snědla 1/4 kg – ale z čeho? ze 2/3? z 1/3?
Otázka: Kolik mandarinek zbylo? – není správně. Mělo by být Kolik man-
darinek snědla?

• Dvě není dobře. Celkem 2/3 kg mandarinek, snědla 1/4 kg. Snědla 1/4 ale
není uvedeno z čeho.

• Druhá úloha není dobře, není to vhodná úloha. Já nechci počet mandari-
nek, ale váhu. To by mandarinky musely být nadrobno nakrájené.
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2.4 Co ukazuje práce studentů

Potvrdilo se, že studenti mají problémy s interpretací zlomků. Uvedené formulace
svědčí o tom, že při hodnocení 2. úlohy si např. neuvědomili, že zlomek chápou
a interpretují střídavě jako operátor a jako veličinu.
Při individuálním posouzení vytvořených úloh a zvláště v následné společné

reflexi se prokázalo, že mnozí studenti nemají představu, „co se skrývá	 za ur-
čitým jednoduchým výpočtem, který provádějí mechanicky. Nejsou schopni za-
sadit ho do určitého reálného kontextu. Netvořili úlohy odpovídající zadanému
výpočtu (potvrzují se tu problémy s multiplikativní strukturou). Značná část
studentů tvořila aditivní úlohy odpovídající výpočtu 1/4 + 2/3.
Pokud jsme požadovali vytvoření více úloh, pozorovali jsme jejich stereotyp-

nost. Studenti zpravidla zasazují úlohy buď jen do diskrétního prostředí (množiny
skládající se z izolovaných prvků) nebo naopak jen do prostředí kontinuálního
(spojité oblasti). Pozorovali jsme také jednotvárnost námětů: kuličky a koláče.

2.5 Co si o tvoření úloh myslí studenti

Ukažme několik výpovědí z individuálních reflexí, jak se na „tvoření úloh	 dívají
studenti.

• Slovní úlohy mi dělají problémy. Vytvořit sama slovní úlohu, . . . , byl velký
boj. Nejde o to, položit správně otázku a hlavně sama na ni znát odpověď.
Docela jsem se zapotila.

• Nejhorší pro mě bylo zkonstruovat správně otázku . . . když jsem vymyslela
třetí, už mě nenapadaly žádné otázky a tak jsem vymýšlela ty nejbanálnější.

• Jakmile jsem porozuměl zadání této práce, začaly mne napadat všelijaké
možnosti . . . cítil jsem radost, protože mne baví objevovat . . . že jsem nebyl
nijak omezen.

• Nejdřív jsem se zalekla. Nicméně začala jsem s tím, co mě napadlo – jed-
noduché zadání a pak jsem si s tím začala hrát. Bylo mi příjemné hledat
a objevovat různé kombinace. . .

3 Závěrečné poznámky o přínosu „tvoření úloh�

Rozvíjení dovednosti tvořit úlohy chápeme jednak jako cíl, jednak jako prostře-
dek matematického vzdělávání. Jsme přesvědčeni, že tvoření úloh přináší obo-
hacení učení a učení se. Vede ke zlepšení schopnosti studentů řešit úlohy, k vy-
užívání různých reprezentací, k rozvíjení tvořivého myšlení, ke zlepšení vztahu
k matematice a ke zvýšení důvěry ve vlastní schopnosti.
Ukazuje se, že tvoření úloh (zvláště slovních) je rovněž dobrý diagnostický

prostředek. Z formulací slovních úloh je možné získat mnoho didakticky zají-
mavých a cenných informací. Analýza vytvořených úloh vede ke zjištění úrovně
představ, porozumění, různých interpretací a k objevení eventuálních miskon-
cepcí a chybných úvah u každého respondenta. [7]
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Potvrdilo se, že ke zjištění kvality porozumění nestačí požadovat vytvoření
úlohy. Je třeba mít možnost ji individuálně i společně posuzovat. Potvrzuje se tu
potřeba provádění společné reflexe [8]. Pokud autoři mají možnost si své úlohy
navzájem posuzovat, prohlubuje se jejich vhled do situace a rozvíjí se schopnost
uchopovat situace, tedy „vidět matematiku kolem sebe	.
Vytvořit úlohy a promyslet je pomůže uvědomit si svá vlastní neporozumění,

své omyly a nedostatky. Tvoření úloh doplněné reflexí (individuální a zvláště ko-
lektivní) je tedy cesta k rozvíjení a zkvalitňování oborově didaktické kompetence,
tedy didaktické znalosti obsahu.
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Středoškolská matematika

a program Mathematica

Miroslav Tichý

Abstrakt

Příspěvek pojednává o možnostech a vhodnosti použití systému Mathematica při vyu-
čování matematiky na střední škole.

1 Úvod

Učím na škole, která se už dle svého názvu počítači a výpočetní technikou za-
bývá. Snažíme se prosazovat nasazení prostředků výpočetních a komunikačních
technologií ve všech předmětech, kde je to rozumné a pro kvalitu vzdělání našich
žáků užitečné. Zde se z pochopitelných důvodů zaměřím na matematiku. V ma-
tematice používáme spíše nepřímo Excel resp. tabulkové procesory na zpracování
dat, v oblasti dynamické geometrie program Cabri Geometry, případně GeoGe-
bra.
Dlouho jsme váhali, jaký program zvolit v oblasti CAS (computer algebra

system). Určitý čas jsme používali program Derive s českou lokalizací. Následně
se nám podařilo získat v rámci projektu SIPVZ (blahé paměti) program Mathe-
matica pro jednu učebnu. O zkušenostech s použitím tohoto programu se chci
podělit. Program Mathematica používáme zatím dva roky, nemohu tedy říci, že
máme mnoho zkušeností, přesto si myslím, že za tu dobu jsme získali zkušenosti
nejen s použitím tohoto programu, ale i s použitím SW Mathematica při výuce
v běžných hodinách matematiky na střední škole.

2 Použití programu Mathematica ve výuce

Bude užitečné uvést něco málo o tomto programu z pohledu středoškolského
učitele. Podtitulem systému Mathematica je „A System for Doing Mathematics
by Computer	. Mathematica je systémem velmi výkonným pro řešení mate-
matických problémů, to však ocení spíše uživatelé v praxi, vědečtí pracovníci
a učitelé vysokých škol, je však také vynikajícím systémem použitelným při vý-
uce matematiky, v neposlední řadě právě na střední škole. Žáci velmi rychle
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mohou zvládnout základní příkazy systému potřebné k řešení úloh středoškol-
ské matematiky, pak už mohou postupně své znalosti rozšiřovat na složitějších
příkladech.
Program Mathematica tak na naší škole používáme od roku 2006, verzi pro

učitele ještě déle. Za tu dobu jsme získali celou řadu zkušeností s prací s tímto
programem, s jeho použitím při výuce matematiky.
Mathematica je programový systém, který lze používat „jednořádkovými	

přímými příkazy, např. pro řešení rovnice, nerovnice, zobrazení grafů funkcí
a relací, lze v něm i programovat, Mathematica má vestavěn vlastní progra-
movací jazyk vytvořený na základě jazyků umělé inteligence. Mathematica má
prostředky pro řešení úloh symbolicky (s použitím názvů parametrů, proměn-
ných), tak i numericky, pokud nás zajímá (jen) číselné řešení.

Systém Mathematica lze na střední škole využívat dvojím způsobem:

• SW Mathematica může používat učitel, připravit si s její pomocí výklad,
demonstrační úlohy, písemné práce a testy pro žáky.

• SW Mathematica ke své práci používají i žáci, zvládnou ji v rámci výuky
matematiky, pomáhá jim při pochopení látky, řešení příkladů, usnadňuje
a urychluje výpočty.

Na naší škole se snažíme, používat systém Mathematica obojím způsobem,
s důrazem na práci žáků. Naší výhodou je, že máme instalovanou síťovou verzi
programu, žáci se tedy mohou připojit z libovolného počítače nebo svého note-
booku nejen ve škole, ale i na internátu, který máme připojen ke školní síti. Žáci
tak mají přístup k programu prakticky 24 hodin denně (samozřejmě že jen do
počtu instalovaných licencí), což někteří z nich téměř zcela využívají. S pomocí
SW Mathematica počítají domácí úkoly, připravují se na výuku matematiky,
fyziky a programování. Každá třída má týdně jednu hodinu matematiky v po-
čítačové učebně a je pak jen na rozhodnutí učitele, zda bude vyučovat klasicky
nebo jestli do výuky matematiky zapojí počítač.
Myslíme si na základě zkušeností z těchto dvou let, že lze rozpoznat, že naše

volba matematického softwaru byla správná. U žáků, kteří s programem pracují,
se zvyšuje zájem o matematiku, o vlastní práci při řešení příkladů s programem
Mathematica. Mathematica žákům po zvládnutí programu umožňuje soustře-
dit se na vlastní matematickou podstatu problému. Technické, mnohdy pracné
výpočty mohou předat počítači. Nenahraditelná je Mathematica při vizualizaci
problémů, při tvorbě grafů.
Zároveň žáci vidí, že k řešení matematického problému nestačí jen ovládat

počítač, že k tomu, aby daný problém vyřešili, musí především znát samotnou
matematiku. Program jim práci jen usnadňuje, provádí rutinní výpočty. Vhodně
problém matematizovat, zadat výpočty a správně interpretovat výsledky ale
nemůže počítač ani program, jen člověk.
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Použití programu Mathematica má svůj přínos nejen pro žáky, ale i pro
učitele. Jedna nevýhoda je podstatná: zvláště v počátku tohoto způsobu výuky
zabere učiteli příprava na vyučování mnohem víc času. Dost času spotřebuje i to,
aby učitel přiměřeným způsobem program Mathematica zvládl. Po jeho zvlád-
nutí už následují výhody použití softwaru. Pokusím se jich několik vyjmenovat
bez určení pořadí jejich důležitosti.

• Větší radost z práce, protože žáky matematika baví.
• Snazší a rychlejší příprava na vyučování po zvládnutí práce s programem
Mathematica.

• Snazší výběr příkladů k řešení. Podpora SW Mathematica umožní řešit
i úlohy, které nevycházejí příliš hezky numericky. Žáci tak navíc uvidí, že
ne vše v praxi vychází jako ve školské matematice (skoro) celočíselně, což
je nešvar mnoha příkladů. Obvykle, když žák při počítání příkladu narazí
na „nehezký	 výsledek, vrací se ve výpočtu zpět a hledá chybu.

• Příprava a oprava písemných prací. Mathematica umožňuje při minimální
znalosti programování generování různých sad úloh stejné obtížnosti. Zá-
roveň umožňuje generovat zároveň i jejich řešení.

• Lepší grafická prezentace probíraného učiva. Mathematica umožňuje kres-
lit nejen grafy funkcí a křivek ve 2D a 3D, ale i vytvářet animace, které
žákům studovanou látku velmi názorně přiblíží. Možnost animací a dy-
namických grafů se velmi vylepšila od verze 6.0 programu Mathematica.
Mnoho drobných aplikací na toto téma je už vytvořených a volně dostup-
ných na stránkách programu: http://demonstrations.wolfram.com/.

• Mnoho „hotových	 řešených příkladů. Mathematica je systémem ve světě
velmi rozšířeným, procházením webových stránek lze nalézt mnoho ma-
tematických (i středoškolských) příkladů s pomocí tohoto programu řeše-
ných.

Žáci mohou s programem pracovat na několika úrovních. Ukažme si, jak
můžeme snadno sestrojit graf goniometrické funkce y = A · sin(B(x + C)) +
+D. Žákovi stačí znát příkaz Plot, který je společný mnoha dalším grafickým
příkazům. Může napsat:

Automaticky se mu zobrazí výsledek – graf základní funkce y = sinx a graf
funkce zadané.
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Obr. 1 Graf funkce

Pokud bude tutéž úlohu řešit učitel, může využít dalších možností programu
Mathematica připravit si graf nejen funkce sinus, ale třeba i kosinus takto:

A větší námaze při tvorbě příkazu pak odpovídá i lepší výsledek: dostaneme
dynamický graf, kde lze měnit parametry A, B, C, D pomocí posuvníků, a žákům
tak přímo v jednom sestrojeném grafu ukazovat vliv jednotlivých parametrů na
výsledný graf. To umožní mnohem názornější výuku než prosté sestrojování grafů
funkcí na tabuli.
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Obr. 2 Graf funkce s posuvníky

3 Závěr

Mathematica se nám jeví jako program vhodný pro výuku matematiky na střední
škole. Je to program univerzální, lze ho využít při téměř všech tematických
celcích středoškolské matematiky. Nám se jeho použití zatím nejvíc osvědčilo
při řešení rovnic a nerovnic, učivu o funkcích, komplexních číslech, v analytické
geometrii lineárních útvarů i kuželoseček, v diferenciálním a integrálním počtu.
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Biologické aspekty matematického nadání

Vladimír Vaněk

Abstrakt

Problematika nadání je v současné době velmi aktuální a diskutované téma. Mluví se
jednak o všeobecném nadání, ale nejsou opomíjeny ani specifické typy nadání, např.
nadání na matematiku. V krátkém příspěvku autor uvádí některé biologické aspekty
matematického nadání. V závěru pak autor odpovídá na důležitou otázku: „Existuje
v mozku matematické centrum podobně jako třeba centrum lingvistické?�

1 Definice nadání

Pojmy nadání, talent jako takové stále čekají na své přesné a bezvýhradné defi-
nování. Musil [4] na základě analýzy prací mnoha autorů rozdělil definice podle
jejich charakteristických vymezení:

1. KVANTITATIVNÍ ROZDÍLY: Talent se definuje jako vysoký stupeň na-
dání nebo naopak.

2. KVALITATIVNÍ ROZDÍLY:

• Geneticko-vývojové – nadání představuje potenciální vlohy, talent je
už výsledkem procesu vývoje.

• Obsahové – nadání se vztahuje k přírodním vědám, talent k vědám
humanitním.

• Podle stupně všeobecnosti – nadání se chápe jako všeobecné předpo-
klady pro činnost, talent jako určité specifické nebo úzce vymezené
předpoklady pro činnost.

Pokud tedy budeme vycházet z obecnějších definic, můžeme pojem nadání
chápat jako:

1. souhrn fyzických a psychických vlastností člověka, regulujících vykonávání
jeho činností;

2. nadprůměrnou úroveň vlastností regulujících činnost člověka, souhrn vlast-
ností umožňujících vykonávat činnost s nadprůměrnou úspěšností;
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3. rozumový potenciál nebo inteligenci, celkovou individuální charakteristiku
poznávacích možností a schopností učit se;

4. souhrn vloh, vrozených daností, projevů úrovně vrozených předpokladů. [4]

Autor ve shodě se zahraniční literaturou chápe oba výše zmíněné pojmy
stejně.
Pod pojmem matematické nadání budeme i přes některé nedostatky definice

rozumět:
Soubor nadprůměrně rozvinutých a vyvážených matematických schopností je-

dince, který si snadno osvojuje a realizuje i vyšší matematické dovednosti, při
nadprůměrné úrovni všeobecných rozumových schopností spolu s vysokou moti-
vací k činnosti s matematickým podmětovým materiálem při příznivých socio-
kulturních podmínkách učení. [8]

2 Matematické nadání z biologického hlediska

V 70. letech minulého století dochází k prudkému rozvoji genetiky a prohlu-
bování znalostí týkajících se mozku a jeho funkcí. Nové informace, získané při
výzkumech činnosti mozků, byly samozřejmě využity i při studiu lidských od-
lišností. Tak se pod vědecký „mikroskop	 dostal i pojem matematické nadání.
Vědci se pokoušeli hledat odlišnosti mezi funkcí mozku osob tzv. běžné populace
a funkcí mozku matematicky nadaných. Stěžejní otázka zněla: „Proč někteří lidé
mají lepší výsledky v matematice než jiní?	 Předurčuje stavba mozku některé
jedince být lepšími? Proto hledali oblast mozku, která by byla matematickou ob-
dobou již nalezeného centra jazykového nadání. Tyto výzkumy prokázaly mnohé
důležité vlastnosti mozku, které jsou v úzké spojitosti například s možností nové
identifikace nadaných či jejich dalšího rozvoje.
Lokalizace mozkových center se zpočátku zjišťovala pouze u jednotlivců po

úrazech mozku. Sledovaly se zasažené části mozku v souvislosti se vzniklými
poškozeními schopností. Od 90. let 20. století se stala nepostradatelnou tzv.
funkční magnetická rezonance (fMR, fMRI), která nám pomocí MR tomografu
podává velmi přesná zjištění o stavu měkkých tkání.
Využívají se dva způsoby nepřímého mapování neuronální aktivity. První

způsob se zaměřuje na změnu lokálního zvýšení průtoku krve, tzv. perfúze,
v místě neuronální aktivity. Druhý způsob zachycuje změnu poměru okysličené
a neokysličené krve, tzv. BOLD efekt, v místě neuronální aktivity. Nervové buňky
v daném místě zvyšují svoji činnost, tedy potřebují více energie z glukózy k je-
jímuž zpracování je zapotřebí více kyslíku. V místě, kde se nahromadí vetší
množství okysličeného hemoglobinu (oxyhemoglobinu), dostáváme silnější MR
signál.
Výsledky magnetické rezonance jsou matematicky převedeny do barevných

map a následně zobrazeny jako běžný černobílý obrázek mozku, popř. převedeny
na názornější trojrozměrný obrázek.
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Obr. 1 Výsledky magnetické rezonance při řešení Reyovy-Osterriethovy kom-
plexní figury

Autor není biologem či neurofyziologem a proto se zde částečně odkazuje na
články publikované v časopise Neuropsychology (4/2004).
„Lidé s matematickým nadáním mají odlišně fungující mozky. Ve srovnání

s průměrnou populací funguje u matematicky nadaných lidí lépe spolupráce mezi
levou a pravou mozkovou hemisférou. Matematické nadání se podle různých od-
hadů vyskytuje u chlapců 6–13krát častěji než u dívek.

Uváděné odhady mohou být poněkud zavádějící, a to především vzhledem

k malému vzorku testovaných, resp. k jejich věkovým rozdílům. Například Hyde,
Fennema a Lamon se v 70.-90. letech zabývali studiem rozdílů v matematických
schopnostech mezi muži a ženami. Otestovali téměř čtyři milióny lidí a došli
k závěru, že do roku 1973 činil rozdíl v matematických testech 0,31 jedné smě-
rodatné odchylky ve prospěch mužů. V testech vykonaných později to bylo už
pouhých 0,14. Též se ukázalo, že v obecném vzorku byl rozdíl 0,05 ve prospěch
žen, zatímco ve vzorku nadprůměrně inteligentních muži ženy značně převyšo-
vali (až 0,54). Nejvíce se rozdíly projevují u testů názorného myšlení. V poslední
době se ovšem tyto rozdíly zmenšují (pozn. autora).
„Příčina tohoto nepoměru není zcela objasněna, předpokládá se však, že dů-

vodem je prenatální působení testosteronu, který má vliv na vývoj mozku (způ-
sobuje selektivní výhodu pro pravou polovinu mozku). Američtí a australští vědci
zkoumali skupinu šedesáti chlapců (praváků): 18 matematicky velmi nadaných
(věkový průměr necelých 14 let), 18 s průměrným matematickým nadáním (prů-
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měrný věk mírně překračující 13 let) a 24 vysokoškolských studentů (průměrný
věk přibližně 20 let). Matematické nadání bylo zjišťováno pomocí testu SAT
(Scholastic Aptitude Test – Math). Pokusným osobám byly na monitoru pre-
zentovány soubory písmen – a to na levé a pravé straně monitoru. Chlapci měli
za úkol určovat, zda obrazce na levé a pravé straně monitoru jsou, či nejsou
shodné. Tímto experimentem lze zkoumat, jak mozek zpracovává data prezento-
vaná na levé a pravé straně zorného pole,což koresponduje s funkcí pravé a levé
mozkové hemisféry. Prezentace probíhala třemi různými způsoby:

1. jednostranná prezentace pro pravou hemisféru (levé oko);

2. jednostranná prezentace pro levou hemisféru (pravé oko);

3. bilaterální prezentace (obě oči).

V experimentu byly použity dva typy úloh –
’
lokální‘ (probandovi byla prezen-

tována dvě velká písmena složená z malých písmen, například velké písmeno T
složené z drobných teček; úkolem bylo určit, zda jsou tato drobná písmena v obou
prezentovaných obrazcích shodná) a

’
globální‘ (úkolem bylo určit, zda se velká

písmena shodují, či nikoli). U průměrných teenagerů i univerzitních studentů
byla levá hemisféra rychlejší při řešení

’
lokálních‘ úloh, naopak pravá hemisféra

byla rychlejší pro
’
globální‘ úlohy. To je v souladu se staršími výzkumy, které

prokázaly, že levá hemisféra je specializována na zpracovávání detailů (drobných

’
stavebních kamenů‘ , z nichž je složen tvar písmene), zatímco pravá hemisféra
lépe zpracovává globální celky (v tomto případě tvary velkých písmen). U chlapců
s výrazným matematickým nadáním však tento rychlostní rozdíl mezi oběma typy
úloh zjištěn nebyl. To ukazuje, že obě hemisféry těchto lidí lépe vzájemně spo-
lupracují. Navíc se zjistilo, že zatímco běžná populace je pomalejší v úkolech
vyžadujících spolupráci obou hemisfér (simultánní prezentace v obou polovinách
zorného pole), u matematicky nadaných osob byl zjištěn pravý opak. V úlohách
vyžadujících spolupráci hemisfér byly rychlejší než v úlohách s jednostrannou
prezentací podnětů. Studie podporuje hypotézu, že lidé s matematickým nadá-
ním nemají žádnou specifickou oblast mozku lépe vyvinutou než běžná populace.
Rozdíl není strukturální, ale především funkční spočívající v tom, že obě mozkové
hemisféry jsou schopny lépe vzájemně spolupracovat. Vědci předpokládají, že ob-
dobné odlišnosti ve funkční organizaci mozku mohou být odpovědné i za jiné
druhy nadání
. [6]
Tento názor podporuje i francouzko-americký tým vedený Stanislasem Deha-

enem a Elisabeth Spelke, psycholožkou z Bostonu, který uvádí, že lokalizoval dvě
doplňkové oblasti, které se zapojují do matematického uvažování. První z nich
se nachází vlevo v čelním (frontálním) laloku. Tato část mozku je aktivována
při přesných počtech a je tam rovněž centrum řeči. Druhá oblast je aktivní
při přibližných počtech a nachází se v obou temenních (parietálních) lalocích
a v hluboké brázdě oddělující temenní lalok od laloku tělního (obr. 1). V tělním
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laloku je rovněž umístěno zrakové centrum, kde se zpracovávají vizuální vjemy.
Když například v duchu násobíme, používáme širokou síť neuronů, jejichž funkce
nemají původně s počty nic společného.

3 Závěr

Talent a nadání je u nás fenoménem především posledních 10 let. Dosavadní po-
hledy můžeme zařadit do kategorií psychologických, pedagogických či didaktic-
kých. Autor se však domnívá, že i pohled medicínský (např. neurofyziologický)
je neopomenutelný a může nám nabídnout mnohá vysvětlení. Z předchozího
tedy můžeme konstatovat, že doposud nebylo nalezeno žádné specifické mozkové
centrum, které bychom mohli stimulovat pro rozvoj matematických schopností
studentů a žáků. Je tedy nutné zaměřit svou pozornost na rozvoj a stimulaci
mozkových spojení.
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Metodická pomoc při vzdělávání

mimořádně nadaných žáků

Eva Zelendová

Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na metodickou pomoc při vzdělávání mimořádně nadaných žáků
poskytovanou prostřednictvím Metodického portálu http://www.rvp.cz, který provozuje
Výzkumný ústav pedagogický v Praze z pověření MŠMT.

1 Úvod

Nadání je vzácný dar, předpoklad, který, není-li rozvíjen, může přijít nazmar. Je
to velká škoda pro jednotlivce i pro společnost.

Tato slova naleznete na Metodickém portálu http://www.rvp.cz, který provo-
zuje z pověření MŠMT Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP). V tematic-
kém vstupu Nadaní žáci by měl návštěvník portálu najít zkušenosti s podporou
mimořádně nadaných dětí a žáků, metody jejich včasné diagnostiky i rozmanité
způsoby, jak jejich mimořádné nadání rozvíjet. Pro lepší orientaci jsou jednotlivé
články na Metodickém portálu rozděleny do pěti oddílů:

• Teorie a výzkum;
• RVP, ŠVP a legislativa;
• Identifikace, diagnostika a poradenská podpora;
• Metodická podpora vzdělávání;
• Inspirace a odkazy.

Naplňování těchto oddílů záleží nejen na snaze pracovníků VÚP vytipovávat
zajímavé náměty, ale i na ochotě vás, učitelů matematiky, odborných pracovníků
různých institucí apod. publikovat na Metodickém portálu. Pojďme si projít
jednotlivé oddíly a podívejme se podrobněji na obsah článků, které zde byly
v posledních dvou letech publikovány.



328 Eva Zelendová

2 Teorie a výzkum

Nadání nebo dokonce mimořádné nadání může přinést tomu, kdo je jím obdařen,
prospěch, stejně jako může představovat pro nadané dítě velké problémy. Kudy se
bude vývoj ubírat, závisí do značné míry na tom, zda je nadání včas rozpoznáno
a zda rodiče i pedagogové respektují některé zvláštnosti ve vzdělávání těchto
dětí. Psycholog D. Heider z Institutu pedagogicko psychologického poradenství
se v sérii článků Výzkum nadaných dětí v předškolním věku (metodika, shrnutí
zjištění a závěry), Nadané dítě a vrstevníci, Nadání a předškolní dítě, Rodina
a nadané dítě zabývá zkoumáním populace nadaných žáků ve věku 2,5 až 7 let
z několika hledisek. [3]
Zajímá vás, jak vnímají nadaní žáci sami sebe a jak vnímají podporu, kterou

jim rodiče a škola poskytuje? Z průzkumu, který byl proveden na pilotních gym-
náziích, mimo jiné vyplynulo, že nadaní žáci jsou výrazně spokojenější s podpo-
rou, kterou se jim dostává ze strany rodičů, než s podporou, kterou jim poskytuje
škola. Nespokojených žáků bylo více než jedna třetina dotázaných. [6]

3 Identifikace, diagnostika a poradenská podpora

K velkým problémům v běžném školním životě patří právě identifikace a diagnos-
tika mimořádně nadaných žáků. Projekt Učitel a jeho žák nabízí návštěvníkům
Metodického portálu pohled na problematiku identifikace nadaných žáků dvo-
jím způsobem. Jednak očima pedagogů, kteří se vzděláváním nadaných zabývají,
jednak očima žáků, kteří byli svými vyučujícími za nadané označeni. Dotazovaná
„uspořádaná dvojice	 (někdy i „trojice	) se dělí o zkušenosti s tím, jak rozpoznat
nadání konkrétního žáka a jak s ním pracovat, zda si žák uvědomoval své nadání
a zda vnímal možnosti, které mu byly při studiu nabízeny, zda se žák věnuje
i v současné době té oblasti, ve které učitel identifikoval jeho nadání. Během
rozhovorů se začala rýsovat i jakási neformální definice mimořádně nadaného
žáka.
Vy jste se toho na začátku dotkl, když jste říkal „nadaní a takový ti mimo-

řádně nadaní
. Nás zajímá hledání hranice mezi nadanými žáky a mimořádně
nadanými žáky. Chceme se zeptat na Váš názor na to, jestli byste souhlasil s ta-
kovýmto vyjádřením: Nadaný žák se učí snadno, učí se rád, ale když se nemusí
učit, je mu to celkem jedno a najde si jinou zábavu. Mimořádně nadaný žák by
už od útlého věku trpěl, kdyby se nemohl učit, nebo se věnovat svému předmětu
zájmu. Byl by nešťastný a možná by se u něj projevily nějaké poruchy chování
nebo něco podobného. Zdálo by se vám toto jako přijatelné vyjádření?
Určitě. Je vidět, že to neříkáte spatra. Ještě bych to doplnil o to, že možná

mimořádně nadanému nejde o to, jak ho okolí vnímá i co do jeho výstupů. On ví,
že je dobrý nebo ne. Už si to nepotřebuje potvrzovat. Uvědomuji si, že jsem takový
i já i když si myslím, že mimořádně nadaný nejsem. (Z rozhovoru s Ondřejem
Pokorným, studentem třetího ročníku medicíny. Za svého nadaného žáka jej
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označil J. Fischer, proděkan pro vědu a výzkum Fakulty informatiky a statistiky
VŠE v Praze. [7])
Kam se mohou obrátit rodiče a pedagogové, pokud narazí na problémy při

vzdělávání mimořádně nadaných žáků? V rámci celonárodní sítě koordinované
Institutem pedagogicko psychologického poradenství existuje v každém kraji pe-
dagogicko psychologická poradna, ve které je nejméně jeden odborník, koordi-
nátor péče o nadané, který je připraven pomoci. [2]

4 Metodická podpora vzdělávání

V každé třídě najdeme alespoň jedno dítě, na jehož zvláštní potřeby bude nutno
reagovat ještě bohatší a rozmanitější výukou, než jakou poskytuje většina běžně
připravených hodin. . . Jednou z funkcí škol může být pomoc žákům při objevování
oblasti zájmů a budování schopnosti nasadit se v daném oboru a tvořivě v něm
pracovat. [4]
Řada učitelů matematiky hledá pro práci s talentovanými žáky zajímavé

náměty a zkušenosti ostatních. Některé naleznou právě v oddílu Metodická pod-
pora vzdělávání. Na konkrétních příkladech se můžou seznámit se zajímavými
metodami práce. Nejde jen o výuku ve specializovaných třídách, ale i o práci
s jednotlivým nadaným žákem v běžné třídě, o využití jeho výjimečného po-
tenciálu pro celou třídu. Inspiraci naleznou např. v sérii článků Nadaní žáci
na gymnáziu a matematika, které jsou na Metodickém portálu publikovány od
listopadu 2007 ve spolupráci s pracovníkem Matematicko-fyzikální fakulty UK
v Praze E. Caldou. Často se mezi učiteli diskutuje o tom, zda reforma vzdělávání,
kterou RVP G/GSP ztělesňuje, nutně musí zavrhnout vše „staré	. Výše zmíněné
články ukazují, že nejen víno zraje, ale že i dobré nápady pro práci s nadanými
žáky neztrácejí s léty význam, jsou-li kvalitní. Články E. Caldy, které vycházely
v časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální v osmdesátých letech, jsou v krátkém
úvodu dány do souvislostí s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia.

5 Inspirace a odkazy

Oddíl by měl sloužit jako „inspiromat
 pro všechny, kteří se setkali s nadaným
dítětem, ať už v pozici učitele, nebo rodiče. Pro všechny, kteří hledají možnost
nabídnout nadaným něco víc, něco výš, něco. . . tak je na Metodickém portálu
charakterizován oddíl Ispirace a odkazy. Naleznete zde např. článek [5], který
informuje obecně o vzdělávání v online kurzech i o průběhu internetového kurzu,
který byl věnován biologii.

6 Závěr

Použijme následující přirovnání. Není učitel vlastně provazolezec, který každý
den (řečeno slovy Lawrence Ferlinghettiho) . . . vylézá až k visutému lanu vlastní
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výroby a balancujíc nad mořem očí, nad mořem tváří a krok za krokem se po-
souvá na druhou stranu dne? [1] Naše společná procházka vás měla přesvědčit, že
Metodický portál vám k bezpečnému „balancování	 poskytuje řadu prostředků.
Uvítáme, když ke zveřejnění nabídnete i vy své praktické, osvědčené náměty
pro práci s mimořádně nadanými žáky. V případě zájmu o publikování na Me-
todickém portálu naleznete všechny potřebné informace právě tam, na adrese
http://www.rvp.cz.
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Geometrie s přítelem počítačem

Václav Zemek

Abstrakt

V příspěvku uvádím ukázku ze souboru úloh s pracovním názvem „Geometrie s pří-
telem počítačem�. Studenti Mirka a Jirka řeší s využitím počítače úlohu o tětivovém
čtyřúhelníku.

1 Úvod

Dovolte, abych vám představil Mirku a Jirku. Oba studují na gymnáziu a mají
rádi matematiku. K řešení úloh přistupují různým způsobem. Mirka ovládá s pře-
hledem matematické poučky, úlohy řeší deduktivně. Jen někdy neví, jak s řeše-
ním úlohy začít. Jirka je nápaditý, řešení úloh hledá induktivním postupem.
Umí dobře pracovat na počítači. Ovládá různé programy, které mu pomáhají při
experimentálním řešení úloh nebo provedou operace, které by zabíraly mnoho
času. V matematické teorii má mezery a někdy nedovede nalezené řešení dokázat.
Společně si však poradí téměř s každou úlohou. Můžete se přesvědčit.

2 Úloha o tětivovém čtyřúhelníku

V ukázce můžete posoudit, jak si Mirka, Jirka a „přítel	 počítač poradili s úlohou
o tětivovém čtyřúhelníku.

2.1 Zadání úlohy

V rovině jsou dány body A [−2; 0], B [3; 0], C [5; 2]. Na ose y určete bod D, aby
obrazec ABCD byl tětivovým čtyřúhelníkem. Řešte početně i graficky.

2.2 Řešení úlohy

Řešení úlohy je zapsáno formou fiktivního dialogu mezi Mirkou a Jirkou.
Mirka: Tětivový čtyřúhelník je každý čtyřúhelník, kterému lze opsat kružnici.
Jirka: Máš na definice sloní paměť. To samé stojí také na internetu. Z dal-

ších informací mě zaujalo, že v tětivovém čtyřúhelníku je součet velikostí dvou
protilehlých vnitřních úhlů 180◦.
Mirka: Pochopitelně, to vyplývá ze vztahu mezi středovými a obvodovými

úhly.
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Jirka: Tuto vlastnost využijeme při grafickém řešení úlohy v Cabri geometrii.
V soustavě souřadnic sestrojíme body A, B, C. Bod D zvolíme libovolně na
ose y. Pak pohybujeme bodem D po ose, až dostaneme polohu, ve které daná
vlastnost platí. Z obrázku zjistíme nejen souřadnice bodu D, ale i vnitřní úhly.
Můžeme zobrazit i délky stran, obvod, obsah, . . .
Mirka: Zadrž. To nemáme v popisu práce. Ale stejně je to takové podivné

řešení. Vlastně všechno místo tebe zjistil program, tys jen pohyboval bodem.
Jirka: To je právě přednost programu. Když mu dám správný pokyn, počítač

vše vyřeší. . . Bylo by možné vztah mezi úhly využít při analytickém řešení?
Mirka: Úhel při vrcholu B je určen zadáním. Platí β + δ = 180◦, tedy γ =

= 180◦ − α. Pro kosiny úhlů z toho plyne: cos γ = cos(180◦ − α), což upravíme
na cos δ = − cosβ. Nyní využijeme vztah pro úhel vektorů. Označíme-li druhou
souřadnici bodu D jako d, platí: s = A − B = (−5; 0), t = C − B = (2; 2),

cosβ =
−10√
8 ·

√
25
=

−10√
200
= − 1√

2
= −

√
2
2

Obr. 1 Určení bodu D v Cabri geometrii

Mirka: Vektor u = D − A = (−2; d), v = C − A = (5; 2 − d), cos δ =

=
−10 + 2d+ d2√

4 + d2 ·
√
25 + (2− d)2

. Dosadíme do rovnice cos δ = − cosβ. Vychází

z toho docela obtížná rovnice.
Jirka: Můžeme ji vyřešit v programu Derive.
Jirka: Pro úlohu má význam pouze kladné řešení.
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Obr. 2 Řešení rovnice v Derive

Mirka: Řešení s využitím opsané kružnice bude pravděpodobně jednodušší.
Sestrojíme trojúhelník ABC, najdeme střed kružnice opsané.
Jirka: Než najdeš kružítko, mám v Cabri geometrii výsledek získaný i tímto

způsobem. Sestrojíme těžnice, jejich průsečík, opíšeme kružnici, . . . Vidím, že
takhle to asi nepůjde.
Mirka: Průsečík os úhlů ani nehledej. Střed kružnice opsané leží stejně daleko

od vrcholů trojúhelníku, proto leží na průsečíků os stran.
Jirka: Už jsem se na to chystal. Bod D je průsečíkem osy y a kružnice k.

Graficky zjistíme souřadnice bodu, je to stejné jako předchozí metodou, platí
D [0; 9,6].
Mirka: Tento postup ovšem můžeme také využít při analytickém řešení. Jen

místo konstrukcí útvarů zapíšeme jejich analytická vyjádření, místo sestrojení
průsečíku řešíme soustavu rovnic.
Jirka: V Cabri lze také kontrolovat každý krok analytického řešení. Můžeme

se například ujistit, že jsme správně určili rovnice os stran nebo rovnice kružnice.

Obr. 3 Konstrukce kružnice v Cabri geometrii
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Mirka: Stejně jako v Cabri vychází, že osa úsečky AB má rovnici 2x − 1 =
= 0 a osa úsečky BC x + y − 5 = 0. Řešením soustavy rovnic obou os je
[x; y] = [0,5; 4,5], což jsou souřadnice středu kružnice opsané. Její poloměr vy-

počítáme: |AS| =
√
(0,5 + 2)2 + 4,52 =

√
26,5 ≈ 5,15. Kružnice k má rovnici

(x − 0,5)2 + (y − 4,5)2 = 26,5. Určení průsečíku kružnice a osy y dostaneme ře-
šením soustavy rovnice kružnice a rovnice osy y. Dosazením x = 0 do rovnice
kružnice dostaneme kvadratickou rovnici.
Jirka: Kvadratickou rovnici procvičovat nemusíme, dáme šanci programu De-

rive:

Obr. 4 Řešení rovnice v Derive

Jirka: Dvě řešení soustavy odpovídají dvěma průsečíkům kružnice a osy. Kon-
vexní čtyřúhelník ABCD existuje však jen v případě, že bod D leží v polorovině

opačné k polorovině ACB. Zjistili jsme tedy souřadnice bodu D

[
0;
9 +

√
105
2

]
.

Mirka: Máme přesné řešení s odmocninami, tak oblíbenými mezi učiteli, i při-
bližné řešení, které je zase názornější. Přibližná hodnota druhé souřadnice bodu
odpovídá výsledku v Cabri geometrii.
Jirka: Tento postup je přece jen trochu zdlouhavý, obsahuje mnoho dílčích

kroků.
Mirka: Můžeme také využít vzorec pro rovnici kružnice a určit její koeficienty

tak, aby kružnice procházela vrcholy čtyřúhelníku. Je to ale soustava čtyř rovnic
se čtyřmi neznámými.
Jirka: To už se vyplatí naučit se využívat programy na řešení soustav. Vy-

užijeme třeba obecnou rovnici kružnice. Takhle jednoduše soustavu vyřešíme
v programu Derive:
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Obr. 5 Řešení soustavy rovnic v Derive

Výsledek se neliší od předchozích:

Obr. 6 Výsledek z programu Derive

Zajímá nás pouze hodnota neznámé d. Ze dvou možností pro druhou sou-
řadnici bodu D opět vyhovuje pouze kladná hodnota. Navíc jsme se dozvěděli
koeficienty obecné rovnice kružnice opsané čtyřúhelníku.
Mirka: Možná bych objevila ještě další způsob řešení, ale to už by nám čtyři

strany nestačily. . .

3 Závěr

Postavy Mirky a Jirky jsou pouze hypotetické. Demonstrují užitečnost různých
přístupů a roli počítačových programů v různých fázích řešení úlohy. Schopnosti
Mirky i Jirky je třeba rozvíjet současně v každém studentu.
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Strategie řešení uzavřených problémů

Jaroslav Zhouf

Abstrakt

Příspěvek popisuje většinu strategií řešení uzavřených problémů, tzv. multiple-choice
problémů. Ke každé strategii je uvedena konkrétní ukázka problému. Klasifikace stra-
tegií je subjektivním pohledem autora, který se dlouhodobě zabývá tvorbou uzavřených
problémů pro různé matematické soutěže i pro běžné školní využití (přijímací zkoušky,
maturitní zkoušky).

1 Úvod

Všichni známe formu uzavřených problémů (multiple-choice problémů). Větši-
nou to jsou krátké, ne nijak složité problémy, neboť jejich řešení může trvat
jen několik málo minut. K problému jsou nabídnuty odpovědi, tzv. distraktory.
Z nich může být správný jediný, či několik, či žádný. V našem případě je správný
právě jeden distraktor. Distraktorů může být u problémů různý počet. V našem
případě to je právě pět distraktorů. Zdá se, že variabilita, jak by mohly uzavřené
problémy vypadat a jak by se mohly řešit, je malá. Z velké části tomu tak je,
přesto je možné najít několik více či méně odlišných typů strategií řešení.

2 Kategorizace strategií řešení uzavřených problémů

Zaměřím se nyní na kategorizaci strategií řešení uzavřených problémů. Je to má
subjektivní kategorizaci a nejsem si vědom podobné známé kategorizace. U vět-
šiny problémů jsem jejich autorem nebo aspoň spoluautorem. Jsou to problémy
ze soutěže matematický klokan, z přijímacích nebo připravovaných maturitních
zkoušek nebo vytvářené pro komerční účely.

2.1 Uzavřený problém s nutností řešit ho jako otevřený problém

Problém pro Matematického klokana v roce 2007
Dvě školy se mají utkat ve stolním tenise. Hrají se jenom čtyřhry, tj. dva

a dva hráči proti sobě. Každá škola postaví pětici reprezentantů. Každá dvojice
jedné školy se utká s každou dvojicí druhé školy, a to právě jednou. Počet her,
které sehraje každý žák, je:

a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 50
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Aby se zde dala vybrat správná odpověď, musí řešitel problém vyřešit jako
otevřený. O takové problémy se jejich tvůrci (i já) snaží nejčastěji, protože exis-
tuje celkem přirozený názor, že zde se nejlépe prokáže žákova schopnost, doved-
nost a porozumění matematice.

2.2 Uzavřený problém s nutností řešit několik otevřených pro-

blémů

Problém z připravované společné části maturitní zkoušky [2, s. 12]
Které z následujících tvrzení platí pro všechna reálná čísla x?

a) x < 0⇒ x2 < x b) x > 0⇒ x2 > x c) x < −1⇒ x2 < x
d) x > 1⇒ x2 > x e) x < 1⇒ x2 < x
Tento typ problému se podobá předchozímu typu, ale řešitel by měl řešit

více (pět) různých dílčích problémů, ovšem jakmile najde správnou odpověď,
může skončit dříve. Proto by správná odpověď měla být až někde u posledních
distraktorů.
V následující ukázce je také třeba řešit pět problémů. V předchozí ukázce se

ale mohlo skončit dříve po nalezení správné odpovědi, kdežto v této ukázce se
musí vyřešit opravdu všech pět problémů a porovnat je mezi sebou. V tom je
tento případ složitější.

Problém z připravované společné části maturitní zkoušky [4, s. 166]
Je dáno pět výrazů:

I. druhá mocnina dvojnásobku součtu libovolných reálných čísel a a b

II. dvojnásobek druhé mocniny součtu libovolných reálných čísel a a b

III. součet dvojnásobků druhých mocnin libovolných reálných čísel a a b

IV. součet druhých mocnin dvojnásobků libovolných reálných čísel a a b

V. druhá mocnina součtu dvojnásobků libovolných reálných čísel a a b

Z nich se rovnají:
a) první a druhý výraz b) první a pátý výraz c) druhý a čtvrtý výraz
d) třetí a čtvrtý výraz e) třetí a pátý výraz

2.3 Uzavřený problém výhodněji řešitelný zkouškou

Každý uzavřený problém se dá řešit jako otevřený. Některé uzavřené problémy se
ale s výhodou řeší provedením zkoušky. Nabídnuté odpovědi se dosadí do zadání
a často rychleji se tak dá rozhodnout, který distraktor je správný. U těchto
problémů je vhodné dát správnou odpověď až ke konci, aby se tím řešitelé donutili
k prohlédnutí téměř všech distraktorů.

Problém z připravované společné části maturitní zkoušky [1, s. 53]
Aritmetický průměr tří čísel je 38,4. Je-li součet dvou z nich 77,4, je třetí

číslo:

a) 47,9 b) 39,0 c) 38,4 d) 37,8 e) 19,5
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Zde je možné použít zkoušku, ale řešení problému jako otevřeného je stejně
výhodné.

Problém z připravované společné části maturitní zkoušky [1, s. 29]
Lineární funkce f , pro kterou platí f(−1) = 7 a f(3) = −5, je dána předpi-

sem:
a) f : y = 3x+ 10 b) f : y = x − 7 c) f : y = 3x+ 4
d) f : y = −3x+ 4 e) f : y = −3x − 4
V této druhé ukázce je určitě výhodnější dělat zkoušku, tj. dosadit do před-

pisů funkcí hodnoty x = −1 a x = 3 a porovnat je s hodnotami v zadání.
Případně je možné ze zadaných hodnot vytvořit předpis. Myslím, že metodou
zkoušky bude postupovat většina řešitelů.
Problémů, kde stačí udělat zkoušku, by ale nemělo být v jednom testu mnoho,

protože se tím nedá objevit, zda umí žák problém skutečně vyřešit.

Problém z testu pro komerční společnost v roce 2001
Největší hodnota výrazu x2 − 4x+ 2 se nachází v intervalu:

a) (−∞;−4〉 b) (−4;−2〉 c) (−2; 0〉 d) (0; 2〉 e) (2;+∞)

Například se neudávají v distraktorech přesné jednotlivé hodnoty, ale nějaké
intervaly, takže je nutno celý problém vyřešit a ne provést jen zkoušku.

Problém z připravované společné části maturitní zkoušky [2, s. 19]

Počet celých čísel, která jsou řešením rovnice
(
x2 − x

)2−8 (
x2 − x

)
+12 = 0,

je:

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

Také může být např. místo dotazu na konkrétní kořen rovnice dán dotaz na
počet kořenů rovnice. Tím je také řešitel nucen rovnici, tj. problém vyřešit.

Problém z připravované společné části maturitní zkoušky [3, s. 26]

Rovnice
2
3

2
3 + x

− 2
3
=
2
3
−
3
2x − 2

3
2
3 + x

má právě jeden kořen:

a) x =
16
3

b) x =
7
4

c) x =
11
5

d) x =
13
6

e) x =
18
7

V rovnici může být i přesná hodnota v distraktoru uvedena, ale provedení
zkoušky je obtížnější než vyřešení problému jako otevřeného.

Problém z přijímacích zkoušek na pedf uk v roce 2008
Graf funkce y = x2 + 6bx − 9 se dotýká osy x, právě když:

a) b = −3 b) b = −1 c) b = 1 d) b = 3 e) takové b neexistuje

Zkouška u uzavřeného problému se dá omezit také zařazením „neurčitého
distraktoru	, který je řešením problému. Zkouška se sice může použít, čímž se



340 Jaroslav Zhouf

vyloučí nabídnuté konkrétní hodnoty, je to ale zdlouhavější proces než řešení
problému jako otevřeného.
Ještě uvedu tři problémy, u nichž je mnohem výhodnější dělat zkoušku, než

je řešit jako otevřené problémy. Uvádím je proto, že je na nich zajímavé, jak je
možné či nutné zacházet s „neurčitým distraktorem	.

Problém pro matematického klokan v roce 2007
Je-li faktoriál čísla n roven n! = 215 · 36 · 53 · 72 · 11 · 13, je číslo n rovno:

a) 13 b) 14 c) 15 d) 16 e) 17

V této variantě je správná hodnota 16, proto musí být tato hodnota nabíd-
nuta. Místo hodnoty 17 v distraktoru e) by mohla být i nabídka „žádná z hod-
not a) až d)	.

Varianta I problému pro matematického klokan v roce 2007
Je-li faktoriál čísla n roven n! = 216 · 38 · 53 · 72 · 11 · 13 · 17, je číslo n rovno:

a) 14 b) 15 c) 16 d) 17 e) žádná z hodnot a) až d)

Zde je správná hodnota 18, takže zde musí být nabídka „žádná z hodnot a)
až d)	.

Varianta II problému pro matematického klokan v roce 2007
Je-li faktoriál čísla n roven n! = 216 · 37 · 53 · 72 · 11 · 13, je číslo n rovno:

a) 13 b) 14 c) 15 d) 16 e) žádnému přirozenému číslu

V této variantě není faktoriál žádného přirozeného čísla vyjádřený daným
předpisem, proto musí být nabídka neurčitého distraktoru, ovšem odlišná od
předchozí varianty.

2.4 Problém s obecným tvrzením, kde se zkouškou najde protipří-

klad

Problém je vysloven jako obecný výrok, ale dokazovat ho tak by znamenalo do-
cela náročný otevřený problém. U problému se dají vyloučit chybné distraktory
tzv. protipříkladem.

Problém z testu pro komerční společnost v roce 2006
Číslo 10n + 8 je pro každé přirozené číslo n dělitelné:

a) čtyřmi b) osmi c) dvanácti d) osmnácti e) čtyřiadvaceti

Zde je dobře vidět dělitelnost osmnácti a dělitelnost ostatními děliteli se
vyloučí dosazením např. čísla 1 za n.

2.5 Problém, kde se kombinuje zkouška s řešením otevřeného pro-

blému

U některých uzavřených problémů je možné provést zběžný pohled na distraktory
a některé z nich vyloučit zkouškou nebo z důvodu nepravděpodobnosti možného
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výsledku. O zbylých distraktorech je pak možné rozhodnout exaktním dořešením
problému.

Problém z připravované společné části maturitní zkoušky [3, s. 28]
Kvadratická rovnice s dvojnásobnými kořeny, než má rovnice x2+4x−21 = 0,

je:

a) x2 + 8x − 42 = 0 b) x2 + 32x − 42 = 0 c) x2 + 8x − 84 = 0
d) x2 + 32x − 84 = 0 e) x2 − 8x − 42 = 0
Daná rovnice má podle jednoho z Viètových vztahů součin kořenů roven−21,

proto nová rovnice musí mít absolutní člen roven −84. Z nabídnutých odpovědí
tak zbudou dvě rovnice a ty se mohou vyřešit společně s danou rovnicí. Pokud se
ale použije druhý Viètův vztah, musí být i dvojnásobný koeficient u lineárního
členu, než má daná rovnice.

2.6 Uzavřený problém, který se řeší v zadání i ve všech distrakto-

rech

Problém z testu pro komerční společnost v roce 2003

Rovnice 3x
2−2xy = 1 je ekvivalentní s rovnicí:

a) x2 − 2xy = 1 b) x − 2y = 0 c) x2 − 2xy = 3
d) x (x − 2y) = 0 e) x2 − 2xy = −1

Zde se musí řešit úkol v zadání i úkoly v jednotlivých distraktorech a výsledky
se musí porovnávat. I zde je vhodné, aby správná odpověď nebyla hned pod
prvními distraktory.

2.7 Uzavřený problém, který se řeší pouze porovnáním distraktorů

Problém z matematického klokana v roce 2007
Víme, že čísla x a y jsou kladná reálná a že z následujících nerovností je

právě jedna pravdivá. Která to je?

a) x2 > 2y2 b) x > 2y c) x > y
d) x2 > y2 e) x > y2

Problém kromě informace, že „je jediná správná odpověď	, která je obecně
platná u všech problémů, nemá žádnou informaci v zadání. Veškeré úvahy se
provádějí mezi distraktory. V uvedené ukázce, se uvažuje tak, že kdyby platila
první nerovnost, platila by i čtvrtá nerovnost, proto první distraktor není ten
správný. A takto by se mělo projít všech pět distraktorů, je ale možné skon-
čit dříve po nalezení správné odpovědi. Proto i zde je výhodné řadit správnou
odpověď k některému z posledních distraktorů.
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2.8 Uzavřený problém řešený pouze mezi distraktory

Následující problém patří mezi ty, jejichž řešení se odbývá opět jen mezi distrak-
tory, jako v předchozím případě, ale tentokrát to není důsledkové vylučování
distraktorů mezi sebou, nýbrž je to výpočet hodnot distraktoru pomocí hodnot
jiných distraktorů.

Problém z matematického klokana v roce 2007
Který z těchto zlomků je aritmetickým průměrem ostatních čtyř zlomků?

a)
1
3

b)
1
4

c)
2
5

d)
5
12

e)
7
20

2.9 Uzavřený problém s negativně položenou otázkou

Problém z testu pro komerční společnost v roce 2002
Množiny A, B, C mají postupně 2, 3, 4 prvky a ještě platí, že množiny A, B

nemají žádný společný prvek a také množiny A, C nemají žádný společný prvek.
Počet prvků, jež obsahuje sjednocení všech tří množin, nemůže být:

a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9

Tento typ problému se buď řeší tak, jak se provádí přímý důkaz, tj. v našem
problému se dokáže, kolik prvků může sjednocení množin mít, nebo se postupuje
jako při důkazu sporem, tj. předpokládá se, že sjednocení může mít nějakou
hodnotu, která je nesprávná, a ukáže se, že předpoklad byl chybný.

3 Závěr

Mohl bych předložit ještě několik forem uzavřených problémů, ale vzhledem
k prostorové omezenosti článku jsem se soustředil jen na ty nejcharakteristič-
tější.
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Klierová Květuše 475 240 157
Gymnázium klierova@gymjat.cz
Jateční 22, Ústí nad Labem, 400 01
Kloboučková Jaroslava 603 585 187
KMDM PedF UK j.klobouckova@post.cz
M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Kobza Aleš 723 987 747
Gymnázium akob@jaroska.cz
tř. kpt. Jaroše 14, Brno, 658 70
Kohout Václav
KMT PFE ZČU vkohout@kmt.zcu.cz
Klatovská 34, Plzeň, 306 14
Kommová Helena
Gymnázium Jana Keplera Praha kommova@gjk.cz
Parléřova 2, Praha 6, 169 00
Konvalinková Hana 732 341 484
ZŠ HanaKonvalinkova@seznam.cz
Jiráskovy sady 273, Příbram II, 261 01
Kopáčková Alena 485 352 307, 606 751 882
KMD FP TUL alena.kopackova@tul.cz
Studentská 2, Liberec, 461 17
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Kopecká Ilona 777 222 798
Gymnázium ellen1@seznam.cz
Slovanské nám. 7, Brno, 612 00
Kopecký František 257 404 812
Gymnázium Jana Nerudy kopecky@gjn.cz
Hellichova 3, Praha 1, 118 00
Košťáková Marta
VOŠ, SPgŠ a OA Most kostakova@centrum.cz
Fibichova 2778, Most, 434 01
Kott Dalibor 737 284 932
Gymnázium d.kott@seznam.cz
Slovanské nám. 7, Brno, 612 00
Krčková Stanislava 261 341 440, 604 595 100
Výzkumný ústav pedagogický v Praze krckova@vuppraha.cz
Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01
Krchová Lidmila 775 192 227
Gymnázium Opatov lidmila.krchova@seznam.cz
Konstantinova 1500, Praha, 140 00
Krpec Radek 597 092 648
Katedra mat. s didaktikou PdF OU Radek.Krpec@osu.cz
Mlýnská 5, Ostrava, 701 03
Krupka Peter 605 150 236
Gymnázium krupka@jaroska.cz
tř. kpt. Jaroše 14, Brno, 658 70
Křížová Soňa 608 981 791
www.scio.cz skrizova@scio.cz
Pobřežní 34, Praha 8, 186 00
Kubáček Zbyněk
KMA FMFI UK kubacek@fmph.uniba.sk
Mlynská dolina, Bratislava, 842 48
Kubáčková Dana 724 857 617
Střední škola právní a VOŠ právní, s.r.o. dana.kubackova@seznam.cz
Dr. M. Horákové 447/60, Liberec, 460 01
Kubeš Josef 604 593 962
Gymnázium josef.kubes@mikulasske.cz
Mikulášské náměstí 23, Plzeň, 326 00
Kubešová Naděžda 732 369 494
Gymnázium L. Pika Plzeň kubesova@gop.pilsedu.cz
Opavská 21, Plzeň, 312 00
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Kubíková Taťjana 605 262 937
SPŠ kubikova@trebesin.cz
Na Třebešíně 2299, Praha 10, 108 00
Kuráňová Silvie 777 817 429
Ústav matematiky a statistiky PřF MU kuranova@mail.muni.cz
Kotlářská 2, Brno, 611 37
Kvapilová Olga 721 474 287
SPŠE Ječná kvapilov@spsejecna.cz
Ječná 30, Praha 2, 121 36
Langerová Lucie 608 710 540
SPŠS langerova@spsstavbrno.cz
Kudelova 8, Brno, 662 51
Lávička Miroslav 377 632 619
KMA FAV ZČU lavicka@kma.zcu.cz
Univerzitní 8, Plzeň, 306 14
Ledvinová Zuzana 776 009 875
SZŠ a VOŠZ zuzana.ledvinova@email.cz
Poděbradská 2, Karlovy Vary, 360 01
Leischner Pavel 387 773 084
PF JU leischne@pf.jcu.cz
Jeronýmova 10, České Budějovice, 371 15
Lesáková Eva 224 507 412
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání lesakova@cermat.cz
Jeruzalémská 957/12, Praha 1, 110 00
Leváková Lenka 737 105 901
SZŠ a VOŠZ levakova@zdravka-plzen.cz
Karlovarská 99, Plzeň, 323 17
Lišková Hana 603 753 521
VOŠP a SPgŠ liskova@lit.cz
Komenského nám. 22, Litomyšl, 570 12
Lukášová Marie
SOŠ a SOU obchodu, služeb a provozu hotelů mariemate@seznam.cz
Nade Mží 1, Plzeň, 318 00
Lukšová Hana 607 883 645
www.scio.cz hluksova@scio.cz
Pobřežní 34, Praha 8, 186 00
Machů Ondřej 776 003 907
Katedra matematiky, FSv ČVUT ondrej.machu@email.cz
Thákurova 7, Praha 6, 166 29
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Malechová Iva 224 355 464
Katedra matematiky, FSv ČVUT malechova@mat.fsv.cvut.cz
Thákurova 7, Praha 6, 166 29
Mannheimová Dagmar 607 141 893
Gymnázium Dagmar.Mannheimova@gymtri.cz
Komenského 713, Třinec, 739 61
Mareš Václav 222 321 793
VOŠZ a SZŠ mares@szspraha1.cz
Alšovo nábřeží 6, Praha 1, 110 00
Marková Ivana 777 243 617
ZŠ i.markova@seznam.cz
Bezručova 980, Kolín, 280 02
Matásková Ľubica 724 102 190
SPŠS Plzeň lubka@matasek.net
Klatovská 109, Plzeň, 320 00
Matoušková Marie 606 532 131
SŠ gastronomie a služeb mmzm@post.cz
Palacha 711, Most, 434 01
Melicharová Stanislava 606 787 335
SPŠS melicharova@spsstavbrno.cz
Kudelova 8, Brno, 662 51
Michálková Radovana 737 176 529
VOŠZ a SZŠ radka.michalkova@atlas.cz
Alšovo nábřeží 6, Praha 1, 110 00
Morkes František

Kovařovicova 2, Praha 4, 140 00
Mrkosová Veronika 777 963 005
Gymnázium mrkosova@email.cz
tř. kpt. Jaroše 14, Brno, 658 70
Mudruňková Jitka 604 729 653
VOŠZ a SZŠ mudrunkova@szspraha1.cz
Alšovo nábřeží 6, Praha 1, 110 00
Mužáková Karina 485 352 347
KMD FP TUL karina.muzakova@tul.cz
Studentská 2, Liberec, 461 17
Nachtigal Oldřich
VOŠ, SPgŠ a OA Most oldrich.nachtigal@seznam.cz
Fibichova 2778, Most, 434 01
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Nečasová Eva 274 773 032
Gymnázium Jana Nerudy e.necasova@centrum.cz
Hellichova 3, Praha 1, 118 00
Nemčíková Katarína 261 341 456
Výzkumný ústav pedagogický v Praze nemcikova@vuppraha.cz
Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01
Neubauerová Danuše 602 441 507
SZŠ a VOŠZ neubauerova@zdravka-plzen.cz
Karlovarská 99, Plzeň, 323 17
Nevřalová Jana 777 946 576
SŠ COPT jana.nevralova@coptkm.cz
Nábělkova 539, Kroměříž, 767 01
Nováková Marie 606 721 810
Prometheus, spol. s r. o. novakova@prometheus-nakl.cz
Čestmírova 10, Praha 4, 140 00
Novotná Jarmila 603 578 360
KMDM PedF UK jarmila.novotna@pedf.cuni.cz
M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Odvárko Oldřich 602 800 155
KDM MFF UK odvarko@karlin.mff.cuni.cz
Sokolovská 83, Praha 8, 186 75
Olšáková Věra 603 502 863
ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o. Vera.Olsakova@seznam.cz
Tyršovo náměstí 363, Uherské Hradiště, 686 03
Otruba Karel
CMGaSOŠPg otruba@cmsps.cz
Lerchova 63, Brno, 602 00
Pavlas Tomáš
Gymnázium pavlas.t@email.cz
Komenského 10, Rumburk, 408 01
Pazourek Karel
KDM MFF UK pazourek@karlin.mff.cuni.cz
Sokolovská 83, Praha 8, 186 75
Pěchoučková Šárka 377 636 274
KMT FPE ZČU Plzeň pechouck@kmt.zcu.cz
Klatovská 51, Plzeň, 306 14
Perný Jaroslav 485 352 285
KMD FP TUL jaroslav.perny@tul.cz
Studentská 2, Liberec, 461 17
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Petrnoušková Romana 606 555 244
SŠ elektrotechniky a spojů rezinka@seznam.cz
Výstupní 2, Ústí nad Labem, 400 11
Plch Roman
Ústav matematiky a statistiky PřF MU plch@math.muni.cz
Janáčkovo nám. 2a, Brno, 611 37
Plíšková Jana 724 510 222
ZŠ pliskova.jana@seznam.cz
Josefa Ressla 2258, Pardubice, 530 02
Polová Alenka 602 136 517
ZŠ alenapb@seznam.cz
Jiráskovy sady 273, Příbram II, 261 01
Pomykalová Eva 777 026 493
Gymnázium – Lesní čtvrť eva.pomykalova@email.cz
Lesní čtvrť 1364, Zlín, 760 01
Procházka František 606 476 177
SŠ průmyslová strojnická, technická a VOŠ prochazka@spss-cr.cz
Čáslavská 973, Chrudim, 537 01
Prokop Lubomír
SOŠ lubomirp@blek.cz
V Jezárkách 745, Blatná, 388 17
Přibylová Štěpánka 603 204 095
Obchodní akademie a jazyková škola pribylova@oaulpar.cz
Pařížská 15, Ústí nad Labem, 400 01
Příhonská Jana 721 876 127
KMD FP TUL jana.prihonska@tul.cz
Studentská 2, Liberec, 461 17
Přívratská Jana 485 352 423
KMD FP TUL jana.privratska@tul.cz
Studentská 2, Liberec, 461 17
Reichl Jaroslav 732 748 936
SPŠST reichl@panska.cz
Panská 3, Praha 1, 110 00
Rendlová Miloslava 603 963 801
SPŠD miloslava.rendlova@seznam.cz
Karlovarská 99, Plzeň, 323 00
Robová Jarmila 221 913 355
KDM MFF UK robova@karlin.mff.cuni.cz
Sokolovská 83, Praha 8, 186 75
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Rollinger Antonín 777 301 274
VOŠ, SPgŠ a OA Most finrol@centrum.cz
Fibichova 2778, Most, 434 01
Rosecká Jana 776 649 479
IEC, s.r.o. Škola ekonomiky a cestovního ruchu jana.rosecka@secr.cz
U Klafárku 1, Žďár nad Sázavou, 591 01
Řezáčová Růžena 222 333 157, 724 094 156
SPŠ stavební rezacova@spsdusni.cz
Dušní 17, Praha 1, 110 00
Řídká Eva 224 507 413
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ridka@cermat.cz
Jeruzalémská 957/12, Praha 1, 110 00
Sádlová Hana 723 450 248
ZŠ h.sadlova@seznam.cz
Jiráskovy sady 273, Příbram II, 261 01
Saxl Ivan 222 090 729
Matematický ústav AV ČR saxl@math.cas.cz
Žitná 25, Praha 1, 115 67
Smíšková Jaroslava 251 815 950
Obchodní akademie sezam788@vol.cz
Dušní 7, Praha 1, 110 00
Sobotová Dana 776 155 663
VOŠ a SPŠE Fr. Křižíka sobotova@atlas.cz
Na Příkopě 16, Praha, 110 00
Staněk Miroslav 737 045 380
SOŠ a SOU André Citrona Boskovice stanek@soubce.cz
nám. 9.května 2a, Boskovice, 680 01
Stehlíková Naďa 721 582 104
KMDM PedF UK nada.stehlikova@pedf.cuni.cz
M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Stein David
KMDM PedF UK David.Stein@seznam.cz
M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Stejskalová Blanka 475 240 161
Gymnázium stejskalova@gymjat.cz
Jateční 22, Ústí nad Labem, 400 01
Strádalová Jana 728 920 460
SPŠST stradalova@panska.cz
Panská 3, Praha 1, 110 00
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Svobodová Helena 777 312 609
Obchodní akademie hsvobodova@oahovorcovicka.cz
Hovorčovická 1281, Praha, 182 00
Šarmanová Petra
Katedra aplikované matematiky, FEI VŠB-TU petra.sarmanova@vsb.cz
17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, 708 33
Šarounová Alena 221 913 235
KDM MFF UK sarounov@karlin.mff.cuni.cz
Sokolovská 83, Praha 8, 186 75
Šebesta Pavel
ZŠ Bochov sebestapavel@seznam.cz
Okružní 367, Bochov, 364 71
Šedivá Alena
Gymnázium Pierra de Coubertina sediva@gymta.cz
Nam. Fr. Křižíka 860, Tábor, 390 01
Šedivý Jan 221 434 764
Gymnázium Jana Nerudy gjnhud@seznam.cz
Komenského nám. 9, Praha 3, 130 00
Šíma František 737 414 263
VŠTE simafr@t-email.cz
Okružní 10, České Budějovice, 370 01
Šír Zbyněk 728 073 019
KDM MFF UK zbynek.sir@mff.cuni.cz
Sokolovská 83, Praha 8, 186 75
Škodová Helena 732 119 970
SPŠST skodova@panska.cz
Panská 3, Praha 1, 110 00
Šobrová Libuše 608 740 777
Gymnázium liba.so@seznam.cz
Omská 1300, Praha 10, 110 00
Špinková Milena 724 984 285
Matematický ústav AV ČR milena.sp@centrum.cz
Žitná 25, Praha 1, 115 67
Šteffl Ondřej 234 705 573
www.scio.cz hmiksova@scio.cz
Pobřežní 34, Praha 8, 186 00
Štíchová Růžena
SPŠS stichova@spsstavcb.cz
Resslova 2, České Budějovice, 372 11
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Šváchová Jana 604 741 356
Gymnázium svachova@gbn.cz
Husova 470, Benešov, 256 01
Tauerová Miloslava Tereza
Euroškola Litvínov, SOŠ ttau@centrum.cz
Sklářská 81, Litvínov, 435 42
Tesařová Barbora 603 978 697
KMa PdF UHK barbora.tesarova@uhk.cz
Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03
Tichá Marie 222 090 726
Matematický ústav AV ČR, v.v.i. ticha@math.cas.cz
Žitná 28, Praha 1, 115 67
Tichá Hana 776 654 219
Gymnázium tichah@centrum.sk
Grosslingová 18, Bratislava, 811 09
Tichý Miroslav 495 518 777
SŠAK tichy@ssakhk.cz
Hradecká 1151, Hradec Králové, 500 03
Tomanová Zdeňka 777 085 676
ČAO Dr. E. Beneše tomanova@cao8.cz
Resslova 8, Praha 2, 120 00
Tošnerová Eva
SOŠ Futurum, s.r.o. zabae@centrum.cz
Hornoměcholupská 873, Praha 10, 102 00
Ulrychová Michaela
Křesťanské gymnázium ulrychova.michaela@centrum.cz
Kozinova 1000, Praha 10, 102 00
Vanclová Eliška 234 705 519, 607 959 642
www.scio.cz evanclova@scio.cz
Pobřežní 34, Praha 8, 186 00
Vančurová Alexandra 724 322 896
SZS pro sluchove postizene Vymolova sasa@ucw.cz
Vymolova 169, Praha 5, 150 00
Vaněk Vladimír 585 634 676
KAG PřF UP vladimir.vanek@upol.cz
tř. Svobody 26, Olomouc, 771 46
Vavroš Michal
Wichterlovo gymnázium vavros@wigym.cz
Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba, 708 00
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Vlášková Jana 606 728 519
Prometheus, spol. s r. o. vlaskova@prometheus-nakl.cz
Čestmírova 10, Praha 4, 140 00
Voglová Zuzana 605 952 355
Gymnázium zuzana.voglova@foxis.cz
Gymnazijní 257, Uničov, 783 91
Vojteková Lenka
Gymnasium Jižní Město lenka.vojtekova@gjm.cz
Tererova 17, Praha 4, 149 00
Vondra Jan
Ústav matematiky a statistiky PřF MU vondra@math.muni.cz
Janáčkovo nám. 2a, Brno, 611 37
Vysoká Jana 723 305 132
VŠTE jana.vysoka@seznam.cz
Okružní 10, České Budějovice, 370 01
Wasyliw Vladimír 774 373 315
EDUCAnet – Soukromé gymnázium Kladno wasyliw@seznam.cz
Pařížská 2249, Kladno, 272 08
Zárubová Věra
VOŠ, SPgŠ a OA Most zarubova@vos-oamost.cz
Fibichova 2778, Most, 434 01
Zárubová Lenka 604 127 604
SPŠ FM zaruboval@spsfm.cz
28. října 1598, Frýdek-Místek, 738 01
Zavadilová Petra 420 607 700779
SPŠS zavadilova@spsstavbrno.cz
Kudelova 8, Brno, 662 51
Zelendová Eva 774 908 041
Výzkumný ústav pedagogický v Praze zelendovae@seznam.cz
Novodvorská 1010/14, Praha, 142 01
Zemek Václav 388 402 118
Gymnázium vzemek@gympt.cz
Zlatá stezka 137, Prachatice, 383 01
Zhouf Jaroslav 221 900 250
KMDM PedF UK jaroslav.zhouf@pedf.cuni.cz
M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Zychová Soreya 603 991 926
SPŠ zychova@trebesin.cz
Na Třebešíně 2299, Praha 10, 108 00
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Výukový software Cabri
Cabri II Plus a Cabri 3Dv2 jsou softwary speciáln  vyvinuté pro výuku matematiky. Na
základ  šestiletého pr zkumu provád ného špan lskými institucemi, zahrnující 15.000
tisíc st edoškolák  a 400 u itel , bylo zjišt no 30% zlepšení student  v matematice díky
Cabri. V roce 2007 byl software Cabri 3D ocen n prestižní britskou cenou BETT AWARDS.
Software je pln  kompatibilní s interaktivními tabulemi SmartBoard, Hitachi a
Promethean.

Cabri II Plus 
Výukový program sloužící jako prost edí k vytvá ení geometrických
konstrukcí na obrazovce po íta e:

rychlejší a p esn jší rýsování
podpora a trénink geometrického uvažování
bohaté nástroje pohybu
pom cka pro moderní výuku matematiky
možnost importu a exportu objekt mezi PC a kalkulátory Texas 
Instruments

Cabri 3D v2 
Objevte 3-D dimenze s programem Cabri 3D version 2 – kombinací
interaktivní prostorové geometrie a matematického softwaru. Až dosud
byla výuka trojrozm rné geometrie obtížná – komplexnost návrh ,
modely, u kterých byla obtížná a zdlouhavá konstrukce...Cabri 3D je
jediným programem, který vám umož uje uleh it konstrukci složitých
objekt  a zárove  zahrnuje výhody interaktivní geometrie.

Program umož uje:
tvorbu geometrických konstrukcí pomocí n kolika kliknutí – p ímky, koule, jehlany,
hranoly, válce atd.
manipulaci a animaci vytvo ených konstrukcí v etn  jejich rotace v prostoru a úpravy 
objekt  jedním pohybem myši
použití funkce „Replay Construction“ umož ující zp tn  prov it skute né kroky 
student  použité p i tvorb  konstrukce objektu
spojení geometrie s algebrou - m ení délek, úhl , ploch, obsah
a poté p ipojení t chto hodnot p ímo k danému objektu, možnost
jejich použití p i výpo tech nebo v algebraických výrazech 
zkoumání vlastností objekt  pomocí manipulace s jejich
variabilními elementy - sledování efekt  dynamické transformace
jako jsou smrš ování nebo zv tšování; odhadování algebraických
a geometrických vlastností objektu a poté následné ov ení
vzájemných vazeb mezi prom nlivými ástmi schématu

Spole nost AKERMANN ELECTRONIC PRAHA, spol. s r. o. je p ímým distributorem
tohoto softwaru pro eskou republiku. Celkový p ehled dostupných licencí naleznete na
webových stránkách www.akermann.cz v sekci Texas Instruments + Cabrilog. Zde je
zárove  možnost instalace zkušební verze zdarma.

AKERMANN ELECTRONIC PRAHA, spol. s r.o. 
Moskevská 949/86, 101 00 Praha 10, eská republika 
Tel.: +420 283 023 170 (-177), Fax: +420 271 745 452
Email: info@akermann.cz, web: www.akermann.cz



Vydavatelský servis

občanské sdružení
Republikánská 28
312 00 Plzeň
servis@vydavatelskyservis.cz

Zajišťujeme:

• Vydávání odborné literatury
• Vydavatelské práce
• Sazbu publikací
• Grafické práce



Setkání učitelů matematiky

všech typů a stupňů škol

2008

Editoři: Miroslav Lávička, Bohumír Bastl, 2008

Obálka: Petr Bláha
Sazba: Miloš Brejcha, Vydavatelský servis

Sazba v LaTEXu z písma Computer Modern ve variantě CS-font

Vydavatel: Vydavatelský servis,
Republikánská 28, Plzeň

1. vydání

Plzeň 2008



Plzeň 2008


	Setkání
	Obsah
	Předmluva
	Plenární přednášky
	Otokar Grošek
	František Morkes
	Naďa Stehlíková

	Kulaté stoly
	Pavol Černek
	David Stein

	Příspěvky v sekcích
	Jindřich Bečvář
	Helena Binterová, Eduard Fuchs
	Daniela Bittnerová
	Jiří Bureš, Jarmila Novotná
	Jana Cachová
	Emil Calda
	Kamil Dedecius, Jana Kalová, Jana Vysoká
	Barbora Divišová
	Vlastimil Dlab
	Milan Hejný
	Jana Hozová
	Miroslav Hricz, Věra Olšáková
	Jana Hromadová
	Magdalena Hykšová
	Antonín Jančařík, Kateřina Jančaříková
	Antonín Jančařík, Jarmila Novotná
	Darina Jirotková
	Marika Kafková
	Anna Kalousová
	Michaela Kaslová
	Jan Kašpar
	Jaroslava Kloboučková
	Alena Kopáčková
	Zbyněk Kubáček
	Josef Kubeš
	Silvie Kuráňová, Jan Vondra
	Ondřej Machů
	Iva Malechová
	Karina Mužáková
	Oldřich Odvárko
	Adéla Pavelková, Šárka Pěchoučková
	Tomáš Pavlas
	Karel Pazourek, Zbyněk Šír
	Jaroslav Perný
	Roman Plch, Petra Šarmanová
	Jana Plíšková
	Jana Příhonská
	Jana Přívratská
	Jaroslav Reichl
	Jarmila Robová
	Ivan Saxl
	Miroslav Staněk
	Zbyněk Šír, Karel Pazourek
	Milena Špinková
	Barbora Tesařová
	Marie Tichá
	Miroslav Tichý
	Vladimír Vaněk
	Eva Zelendová
	Václav Zemek
	Jaroslav Zhouf

	Seznam účastníků



